
Passo 5

 Por que não há
mais missionários?

COMO RESPONDER AOS QUE DIZEM…

1. “Outros farão este trabalho”.  Se todos pensam assim, quem irá? Como ouvirão? ____________________

 ____________________________________________________________________________________________

Pense e comente sobre o seguinte:

• “Que parte da Palavra ‘Ide’, não compreendes?” Robert Suhonen

• “Não devemos perguntar: O que se passa no mundo? Pois este diagnóstico já foi apresentado. Devemos mesmo é 
perguntar: O que aconteceu com o sal e a luz do mundo?” John Stot

• “Deves ir ou enviar um substituto.” Oswald Smith   A quem se refere quando fala enviar um substituto?

2. Temos muito trabalho em nossa comunidade para estar enviando nossa gente e recurso para longe.

 À luz de Atos 1:8, o que diria aos que alegam que têm tanto trabalho em sua própria comunidade que possam 

 ignorar os outros lugares?   _____________________________________________________________________
 A ordem de Jesus segue de pé. Não é questão de apoiar ministérios aqui ou acolá, de ir ou ficar. A tarefa 

inclui as duas coisas.

• Se os primeiros discípulos pensassem assim, o Evangelho não teria chegado até nós.

• Podemos esperar a bênção em nosso ministério local se recusamos nossa responsabilidade de fazer pelo mundo inteiro? 

 Por quê? ___________________________________________________________________________________________

• “Se tens a visão de alcançar tua região, a tua cidade ou até mesmo o Continente, esteja contente! Estás a ver 5 por 
cento do coração de Deus, que é a porcentagem dessa população comparado com a população do mundo. Aumente 
sua visão para o mundo inteiro. Então, conhecerá o restante do coração de Deus.” Bob Sjogren

• Outros farão este trabalho;

• Sou apenas uma pessoa humilde e sem talentos 
 especiais; Não sou pregador, sou tímido e não me 

qualifico;

• Não acredito que poderia aprender outro idioma ou 
me adaptar a outra cultura;

• Não acredito que possa viver com tanto desconforto. 
Tenho medo de insetos, doenças e comida exótica;

• Tenho interesse, mas não sei como ajudar. O trabalho 
é muito e me parece impossível fazer;

• Não há dinheiro. Os missionários sofrem com poucos 
recursos; e há pouco apoio por parte das igrejas;

• Sou muito velho; que mandem alguém mais jovem;

• Temos muito trabalho em nossa comunidade para 
estar enviando nossa gente e recurso para longe;

• Os povos não alcançados, como os muçulmanos, são 
muito duros. Muitos não permitem a pregação do 
Evangelho;

• Gostaria de apoiar um missionário, mas é preciso fa-
zer ofertas em minha igreja, não sobra para missões.

ALGUNS DIZEM

Há vários motivos para o pouco interesse em missões mundiais e a falta de missionários. Mas algumas dos 
mais comuns, talvez sejam as que estão representadas pelas seguintes afirmações que, às vezes, ouvimos: 

14

Muito trabalho,
  ...poucos 

    obreiros!


