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 Já agradeceu a Deus por ter uma Bíblia em sua
 língua materna? Não temos somente uma Bíblia, 
temos sim, várias traduções da Bíblia. Você aprecia sua 

Bíblia? Em quê parte do seu dia a dia?  ________________ 

__________________________________________________

NOSSA PARTE  

Que atitude devemos tomar diante deste desafio sobre os

povos não alcançados? ______________________________

__________________________________________________

Seria fácil desanimar perante as estatísticas, com o tama-
nho da tarefa que nos resta. Porém, você não é responsá-
vel por evangelizar o mundo todo. Só precisa envolver-se 
de algum modo. Cada um tem seu grão de areia para con-
tribuir. Não se intimide diante deste trabalho tão importan-
te e grande, pergunte para Deus: O que preciso fazer para 
alcançar o meu mundo?

PASSANDO A TOCHA

Podemos dividir as nações em dois blocos:  O Norte e o 
Sul do Globo  

O Norte do Globo: Europa, América do Norte, Austrália e 
Nova Zelândia é o bloco das nações que tradicionalmente 
enviam mais missionários.

O Sul do Globo: África, Ásia, América Latina, Oriente Médio, 
Caribe e as Ilhas do Pacifico Sul. Antes chamado terceiro 
mundo, inclui os países que recebiam obreiros, ou seja, “o 
campo missionário.”

William Taylor chama a época presente em missões como “o 
envolvimento missionário de todas as nações para todas as 
nações”.*  Por quê? Há um despertar nos países do Sul do 
Globo. Em números crescentes, estão enviando missionários 
ao terreno da janela 10-40, e até mesmo, aos menos alcan-
çados de sua própria região ou país. Hoje, há missionários 
de todo o mundo, não somente do Norte.

Como pode ver no seguinte quadro, a quantidade de missio-
nários do Sul do Globo aumenta ano após ano. Até passar 
o número de missionários do Norte. Estes dados devem nos 
animar.

Leia 2 Timóteo 2:2. Como encaramos hoje o cumprimento

disto em missões? _________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

O gráfico seguinte nos mostra os números por regiões do 
Sul do Globo. Quais regiões enviam mais missionários?  

_________________________________________________   

É certo que Ásia e África enviam mais missionários. Mas 
considerando a porcentagem de cada região da população 
mundial os números se invertem. Por exemplo:

Ásia com 60% da população mundial, envia 45% do 
total de missionários.

África com 15,5% da população mundial, envia 
43% do total de missionários.

América do Sul com 8,6% da população mundial, 
envia 8% do total de missionários.

Oceania com 5% da população mundial, envia 2% 
do total de missionários.

Estas estatísticas não podem ser mal interpretadas. Indi-
cam um grande despertar do Sul, mas a tarefa pela frente 
ainda é enorme. Não se pode relaxar ou descansar em 
nossos lares. Na verdade, os dados deveriam nos envolver 
nesse grande movimento. 

O que nos ordena Jesus, em Mateus 9:36-38?  

_________________________________________________

_________________________________________________

Oração: Senhor, mostra qual é a minha parte em teus pla-
nos sobre Missões Mundiais. Tenho disposição para ouvir e 
obedecer.

Leia outra vez: Atos 15-21 (um capítulo por dia)

Memorize Salmo 96:3

Anunciai entre as nações a sua glória;
entre todos os povos as suas maravilhas. RC

Anunciem a sua glória entre as nações, seus
feitos maravilhosos entre todos os povos! NVI

Quantidade de missionários do Norte e do Sul do Globo
              (Obreiros servindo a longo prazo)

1980 1988 1990 1995 2012 
(cálculos)

Norte 60,120 82,270 88,286 108,270 125,000

Sul 15.050 38,360 48,884 89,160 135,000

Total 75,170 120,630 137,170 197,430 260,000

Extraído de Missões Mundiais (Estudios CLASE), p.81 
Willyam Taylor e Eugênio Campo, SETECA. 

*p.76, Missões Mundiais

Quantidade de missionários enviados do Sul

1980 % 1988 % 2012

Ásia 6,048 45 17,299 48 ?

África 5,689 43 14,989 42 ?

América Latina 1,127 9 3,026 8 ?

Oceania 374 3 610 2 ?

Total 13,238 100 35,924 100 Sem dados 
completos

Extraído de Missões Mundiais (Estudios CLASE), p. 82

ALTO


