A URGÊNCIA: UM MUNDO SEM CRISTO
Em cada continente há milhões de pessoas que nunca ouviram uma declaração clara do Evangelho. Especialmente na Ásia e África, onde reinam o islamismo, o hinduísmo, o budismo e o animismo*. Há outros lugares como
Europa que, em séculos passados, receberam o Evangelho com alegria. Mas atualmente são caracterizados por
um materialismo que considera Deus como não relevante na época moderna.
*Animismo: É a religião de muitos indígenas na América, África e Ásia. Com muitas variedades, todos acreditam
que os espíritos estão em coisas como o sol, as montanhas, as árvores, os animais, etc. Os animistas sacrificam
aos espíritos com os quais acreditam comunicar-se. Em geral, por intermédio de bruxos e pessoas com supostos
poderes espirituais.
8. Em que condição encontram-se as almas sem Cristo? Efésios 2:2 ____________________________________
____________________________________________________________________________________________
Não estão livres, estão mesmo debaixo da influência do mundo e do diabo (príncipe da potestade do ar).
Vivem em desobediência, desordem e temor. No fim das contas, não importa se são índios em uma selva
ou profissionais altamente sofisticados. Sem Jesus, estão perdidos. Missões Mundiais consistem em mandar
pessoas para alcançar essas multidões sem Cristo.
9. À luz do que já foi lido, medite e revise o seguinte:
• “As almas que perecem hoje não poderão escutar amanhã.” Anônimo
• “Falamos da segunda vinda de Cristo, enquanto a metade do mundo
ainda não sabe da primeira!” Oswald J. Smith
• “O Evangelho só é uma boa notícia para quem chega a tempo.” Carl F. Henry
• “Ah, se eu tivesse mil vidas e milhares de corpos! Todos seriam dedicados a nada mais do que pregar o Evangelho de Cristo aos abatidos, desprezados, mas de almas valiosas.” Robert Moffat, missionário em África

PARA CRESCER
Leia
Atos 1-7
(Um capítulo
por dia)
Memorize
Mateus 28:19-20
“Portanto ide, fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo;
Ensinando-os a guardar todas
as coisas que eu vos tenho
mandado; e eis que eu estou
convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos.
Amém.” RC
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a
tudo o que eu lhes ordenei.
E eu estarei sempre com
vocês, até o fim dos tempos”.
NVI

10. Pensando nas passagens acima, explique porque as missões mundiais são tão
importantes. ______________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Em Romanos 1:16 Paulo diz: “...não me envergonho do Evangelho, porque é
_______________________ para a ___________________ de todo aquele que
crê.” O que está em jogo nas missões mundiais é a salvação das almas, ou
seja, o destino eterno das pessoas.
12. Qual é a motivação de um missionário? Hudson Taylor, pioneiro nas
missões, foi para a China em 1853. Quanto a sua motivação para ir a
um lugar tão longe e hostil ao Evangelho, disse:
“Meu desejo é que Deus não torne o inferno tão real, que não
possamos descansar; o céu tão real, que desejamos provar; mas
que Cristo seja tão real, que se torne nosso motivo supremo.”
ALTO

Hudson Taylor

O que sente ao ler esta lição? __________________________________________
____________________________________________________________________
Seria possível você formar se tornar parte deste movimento? ________________
Por que sim ou por que não? __________________________________________
____________________________________________________________________

Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os
homens se salvem, e venham ao conhecimento da Verdade. I Timóteo 2:3-4
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