7. Ao ler Atos 20:23-24, dá a entender que Paulo era relutante na obra missionária? Ele se queixava das injustiças
de sua situação? ____________________________________________________________________________
8. Apesar da obra em África ser extremamente difícil, David Livingstone disse: “Prefiro estar na África cumprindo
a vontade de Deus do que sentado no trono da rainha da Inglaterra.” Qual era a diferença entre a recompensa
que Livingstone buscava e a que o mundo oferece? ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
O QUE O FUTURO NOS RESERVA?

9. Qual é a profecia de Habacuque 2:14 sobre o futuro? ____________________________________________
10. Como você se sente ao pensar que quando entrar na eternidade haverá
almas de terras distantes que se chegaram a Cristo pelo testemunho seu,
ou pelo testemunho de um missionário que você apoiou com ofertas e
orações? __________________________________________________
__________________________________________________________
-

Imagina a alegria que será, depois de apoiar seus missionários e orar por
pessoas que eles mencionam em suas cartas. Quando conhecer essas
pessoas de outras culturas na Glória.
		
ALTO

Haverá gente no céu que foi alcançada pelo seu testemunho? _____________

		

__________________________________ _________________________________

11. Daniel 7:13-14 descreve a vinda de Cristo no fim da história. O que diz sobre Cristo e sobre as nações?
___________________________________________________________________________________________
12. Quem vai reinar com Cristo? Dan 7:27 __________________________________________________________
É preciso entender que em um momento futuro, as coisas vão mudar. As nações serão destruídas (Dan 2:44)
e recolocadas no reino eterno de Cristo que se extenderá para sempre. Isto precisa nos motivar a levar a
Palavra até aos confins da Terra para que todos estejam preparados. Também nos anima saber que somos
parte de uma empresa tão grande como é o Evangelho. Estamos na equipe vencedora.
13. Ultimamente, o que está em jogo quando alguém responde ao chamado para fazer discípulos de todas as
nações? Apocalipse 20.15 ___________________________________________________________________
Paulo resume bem quando diz em 2 Coríntios 2:14-16:
“E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o
lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos
que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte para morte; mas para
aqueles cheiro de vida para vida.”
		
ALTO

Escreva ou chame a um missionário no campo para perguntar sobre a recompensa de ser missionário e a
satisfação que ele sente.
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