Características do Envio da Igreja:
 Não procuraram retê-los entre seus líderes, mas os abençoaram a sair.
 Eram conclamados a investir e apoiar o trabalho missionário com orações, súplicas e donativos (parceria).
 Eram testemunhas onde estavam e os missionários animavam-se com as notícias e frutos deles.
 Tinham problemas e dificuldades e eram instruídos na palavra (Cartas Apostólicas).

Base
 Fp. 4.10-19; Ef. 6.18-20
A igreja tinha a visão de cumprir a missão com urgência, pois esperava enfaticamente à volta de Jesus, assim
podemos focar o próximo tópico.

ESCATOLOGIA E MISSÕES
Dentro dos ensinos de Jesus nota-se a ênfase no Reino dos céus, Seu reino, estabelecido por Deus com os santos.
Há ainda a afirmação da condenação eterna do inimigo de nossas almas – o diabo e dos incrédulos e pecadores os que não se arrependerem de seus pecados. Podemos notar alguns aspectos sobre o Reino:
Há dois aspectos temporais:
 O presente, já instaurado por Jesus (Lc. 11.20; Mt. 12.28).
 E o que virá, pois ainda não se completou toda profecia e está relacionado com a volta de Jesus (Mt. 13.40-43).

Semelhança com a missão:
 Esse Reino é universal, pois estarão nele pessoas de toda raça, tribo, língua, e nação.
 Os gentios também estarão nele, não apenas os judeus como nação eleita, fato pelo qual Deus comissionou Paulo
aos gentios.
 A volta de Jesus é sinal de missão cumprida – Mt. 24.4-12.
 A ênfase é dada ao anúncio de sinais dos últimos tempos, mas o maior sinal será obediência na pregação do
evangelho a todos os povos – At 1.6-8; Mt. 24.4-12.
 É registrado que a manifestação da obediência será demonstrada em glória e louvor a Deus por todos os povos da
terra – Ap. 7.9-10; Ap. 5.9-10; Ap. 11.15b.
Assim, como Deus criou o mundo formando um cenário universal - os céus e a terra, também, o termina da
mesma forma, sinalizando nova visão deles - novo céu e nova terra (Ap. 21).
Finalmente, nos compete com esse embasamento bíblico continuar a obediência no cumprimento da missão Divina,
com fidelidade e dignidade do Reino de Deus.
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