
7. Ministério de Missões  

    O Ministério de Evangelização 
cumpre mais localmente a missão 
que o Senhor Jesus deu à igreja. 
Entretanto, o termo Missões é usado 
mais comumente para falar de 
evangelização em terras mais 
distantes e em outras etnias e 
culturas. Conforme lemos no livro de 
Atos dos Apóstolos, os primeiros 
c r i s t ã o s e v a n g e l i z a r a m e m 
Jerusalém, Judeia, Samaria… Mas o 
apóstolo Paulo empreendeu viagens 
missionárias por todo o Império 
Romano. O Ministério de Missões existe em muitas igrejas para encorajá-las a enviar ou 
sustentar missionários em terras mais longínquas. Vamos ver algumas bases bíblicas 
para Missões.

Missões no Velho Testamento

Os crentes, de modo geral, sabem que a Bíblia fala de Missões. Mas... "no Novo 
Testamento". Conhecem a chamada Grande Comissão, dada por Jesus aos seus 
discípulos e à igreja: "Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio" (Jo 20.21; 
17.18). “Vão e façam discípulos de todas as nações..." (Mt 28.19). “Vão ao mundo inteiro 
e anunciem as boas-novas a todos…" (Mr 16.15. Ver At 1.8). Mas a Bíblia tem muito mais 
a nos dizer sobre missões, tanto no Velho como no Novo Testamento..

O missiólogo David Howard usou a figura de uma pirâmide para explicar a base bíblica 
de missões. Ele disse: 

"O empreendimento missionário da igreja não é uma pirâmide construída com o 
vértice para baixo, apontando para algum texto isolado do Novo Testamento a 
partir do qual temos que nos esforçar para construir toda essa estrutura a que 
damos o nome de Missões. Pelo contrário, o empreendimento missionário da 
igreja é uma pirâmide construída na posição correta, ou seja, com o vértice para 
cima, e a base, imensa, tomando a extensão toda do Gênesis ao Apocalipse. A 
Bíblia toda ordena e encoraja a divulgação do Evangelho ao mundo todo."  

Neste espaço, temos que ser sucintos.

1. O dilúvio e a torre de Babel  

Multiplicaram-se os filhos de Adão, mas sem a perfeição pretendida. “O Senhor 
observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra..." (Gn 
6.5). E Deus julgou a terra, com o Dilúvio. Salvaram-se Noé, sua mulher, seus filhos e as 
mulheres de seus filhos (Gn 6.5-8; caps. 7-8; II Pe 2.5). Passado o Dilúvio, "Deus 
abençoou a Noé e seus filhos e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham a 
terra…” (Gn 9.1. Lembrar Gn 1.28). Contudo, os descendentes de Sem, Cam e Jafé, 
filhos de Noé, não quiseram separar-se e encher a terra. Planejaram e começaram a 
construir a cidade e a torre de Babel com o duplo propósito de tornar célebre seu nome e 



evitar a dispersão (Gn 11.4). Mas Deus os impediu, posto que já havia “decidido de 
antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo” (At 17.26). Por isso, confundiu-lhes 
a linguagem, e "os espalhou pelo mundo inteiro" (Gn 11.5-9).

• Os descendentes de Jafé (Jafetitas) rumaram para o Norte (Europa e parte da 
Ásia), e deram origem aos povos indo-europeus (Gn 10.2-4). 

• Os descendentes de Cam (Camitas) foram para o Sul, ou seja, África e Arábia 
Meridional (Gn 10,6-20). 

• Os descendentes de Sem (Semitas) ocuparam o território intermediário: 
Palestina, Arábia Setentrional, Mesopotâmia (Gn 10.21-31).

Essa dispersão da humanidade “pelo mundo inteiro" não foi aleatória (At 17.26; Dt 
32.8). Deus tinha um plano: chamar um semita, fazer dele uma grande nação e usar esta 
nação (Israel) na obra missionária. Estrategicamente posicionados entre Jafetitas e 
Camitas, os Semitas os alcançariam mais facilmente.

2. Abraão

Deus chamou Abraão, um semita (Gn 11.10,27), quando ele estava ainda em Ur, na 
Mesopotâmia (Gn 12.1-3; At 72-3). Deus disse a Abraão: “Farei de você uma grande 
nação, o abençoarei e o farei famoso, e você será uma bênção para outros”. Outra versão 
dois: “…em ti serão benditas todas as famílias da terra" (Gn 12.2-3. Ver Gl 3.8). Deus 
planejou e determinou que os descendentes físicos de Abraão, os judeus do Velho 
Testamento, fossem uma bênção para as nações ao Norte e ao Sul da Palestina. Esta 
seria a sua Missão. Os judeus não a cumpriram... Contudo, Jesus, o Filho de Deus, o 
Messias, o Salvador, nasceria judeu, e diria à mulher samaritana: "...a salvação vem por 
meio dos judeus" (Jo 4.22).

3. A Lei

Os pecados de Israel exigiram a Lei. O primeiro dos Dez Mandamentos que Deus deu 
aos descendentes de Abraão foi este: "Eu sou o Senhor, seu Deus... Não tenha outros 
deuses além de mim..." (Êx 20.1-3). Deus queria que Israel fosse uma testemunha para 
as nações idólatras, e lhes ensinasse que só há um Deus vivo e verdadeiro. Além disso, 
Deus pretendeu que Israel vivesse a justiça da Lei, fosse um exemplo para os povos (Dt 
28.9-10), e "uma bênção no meio da terra" (Is 19.24). Está escrito na Lei: "Deus ama os 
estrangeiros… Amem também os estrangeiros..." (Dt 10.18-19. Ver Lv 19.33-34). 

4. Os profetas

Os profetas foram verdadeiros missionários, porta-vozes de Deus à sua própria nação 
e, às vezes, às nações estrangeiras. Os primeiros, Elias e Eliseu, falaram a reis e profetas 
pagãos, exortando-os a cultuarem somente ao Deus vivo e verdadeiro. Os profetas 
posteriores falaram e escreveram a Palavra do Senhor, procurando restaurar Israel à 
condição de povo santo, consciente de sua missão como “servo de Deus” e "luz para os 
gentios”.  Mas o velho Israel não cumpriu sua missão. Esta somente seria cumprida por 
um descendente de Israel, o Messias, a quem os profetas atribuíram os títulos "Israel" e 
“Servo do Senhor”. Isaías, a maneira dos profetas, falou como se fora este Servo: “O 
Senhor me chamou antes de meu nascimento… Ele me disse: 'Você é meu servo, Israel, 
e me trará glória… Você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim; eu o farei luz 
para os gentios, e você levará minha salvação aos confins da terra’" (Is 49.1-6). 



Jesus, o Servo, fez o trabalho que Israel deveria ter feito. Quando ainda bebê, seus 
pais o levaram ao templo de Jerusalém para ser consagrado. Naquela mesma hora, 
chegou ao templo um senhor idoso, chamado Simeão. Ele tomou nos braços o menino 
Jesus, e profetizou, em oração: “Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu 
povo Israel” (Lc 2.32). Em seu discurso perante o rei Agripa, o apóstolo Paulo mencionou 
a citada profecia de Isaías, ou seja, que o Cristo “anunciaria a luz de Deus tanto a judeus 
como a gentios” (At 26.23). Adulto, cumprindo sua missão, Jesus disse: “Eu sou a luz do 
mundo…” (Jo 8.12).  

Entretanto, no que diz respeito à pregação, Jesus apenas começou. Antes de deixar 
este mundo, ele disse aos seus discípulos, à igreja recém estabelecida:“Vocês são o sal 
da terra… Vocês são a luz do mundo…” (Mt 513,14). E ordenou-lhes: “Vão ao mundo 
inteiro e anunciem as boas novas a todos…” (Mc 16.15). A igreja é o novo Israel, e é 
Serva de Deus para levar sua mensagem ao mundo! O apóstolo Pedro, em sua primeira 
carta dos cristãos dispersos, disse:  “Vocês são povo escolhido…propriedade exclusiva de 
Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou 
das trevas para sua maravilhosa luz” (I Pe 2.9). Mas voltemos ao Velho Testamento.

5. Os Salmos

Os salmistas sabiam que o Deus Criador é um Deus Missionário. Oravam pedindo a 
bênção de Deus para si mesmos e para sua nação, mas com um propósito missionário: 
“Que Deus seja misericordioso e nos abençoe. Que a luz do seu rosto brilhe sobre nós. 
Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra, e tua salvação entre as nações de 
toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus…" (SI 67.1-3). Mais conhecido é o SI 96: 
“Cantem ao Senhor e louvem o seu nome, proclamem todos os dias a sua salvação. 
Anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas (vs.2-3). Há 
muitos outros "salmos missionários."

Missionários do Velho Testamento
Aqui e ali, no Velho Testamento, encontramos verdadeiros missionários. Vou mencionar 

apenas três exemplos: 

1. Uma menina israelita foi levada como escrava para a casa de Naamã, comandante 
do exército do rei da Síria. Naamã ficou leproso. A menina, que trabalhava na casa 
de Naamã, falou corajosamente acerca do profeta Eliseu. Naamã, então, foi ter com 
o profeta, em Samaria. Deus usou Eliseu. Naamã foi curado física e espiritualmente, 
e fez uma declaração de fé: “Agora sei que no mundo inteiro não há Deus, senão em 
Israel” (II Re 5.15). 

2. Daniel não foi somente um homem de oração (Dn 6.10); foi também um missionário 
muito corajoso. Serviu nas cortes dos reis Nabucodonosor, Belsazar (da Babilónia), 
Ciro e Dario (da Pérsia). O testemunho de Daniel foi tão consistente que o soberbo 
Nabucodonosor se converteu ao Deus vivo e verdadeiro (Dn 4.34-37). O rei Dario 
também (Dn 6.25-27). Daniel teve uma visão em que “alguém semelhante a um filho 
de homem vindo com as nuvens do céu… Ele recebeu autoridade, honra e 
soberania para que os povos de todas as raças, nações e línguas lhe 
obedecessem…” (Dn 7. 13-14) Isto é visão missionária!

3. Jonas não quis ir a Nínive, na Assíria, o campo missionário que Deus lhe designou. 
Acabou indo, forçado, sem desejo algum de que os ninivitas se convertessem. Mas 
eles se converteram, todos eles, cento e vinte mil pessoas. A compaixão do Deus 



Missionário por aqueles pagãos foi maior, muito maior do que o egoísmo de Jonas, o 
missionário que não tinha nem visão nem coração de missionário (Jn 4.6-11).

Missões no Novo Testamento
1. Os Evangelhos contam a história de Jesus, o já referido Servo de Deus, o 

Missionário por excelência. Ele “andava por todas as cidades e todos os povoados 
da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas-noas do reino e curando 
todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão 
delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor” (Mt 
9.35-36). Foi quando disse aos seus discípulos: “A colheita é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita; peçam que ele envie mais   
trabalhadores para seus campos” (Mt 9.37-38). 

2. Jesus não transpôs a fronteira de seu país senão uma ou duas vezes, e não foi 
muito longe. Entretanto, ele deu a sua vida na cruz para salvar os escolhidos 
dentre todos os povos. E antes de deixar este mundo, ele ordenou aos seus 
discípulos o que já foi citado acima: “Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas 
novas a todos…” (Mc 16.15. Ver Mt 28.19-20). Disse-lhes também: “Vocês 
receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas 
testemunhas em toda parte… [até] nos lugares mais distantes da terra (At 1.8). 
Estas foram as últimas palavras de Jesus antes de sua ascensão.

3. O livro de Atos narra o grande esforço missionário da Igreja nos primeiros anos. 
Encontramos ali cerca de 55 referências específicas à pregação do Evangelho a 
judeus e gentios, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e nos confins da terra. Os 
cristãos “anunciavam as boas-novas a respeito de Jesus por onde quer que 
fossem” ‘(At 8.4). As viagens missionárias de Paulo ocupam a maior parte do livro 
de Atos. Ele foi o maior missionário que a Igreja já conheceu, em todos os tempos.

4. As cartas do Novo Testamento e o Apocalipse desenvolvem o conteúdo da 
pregação missionária com profundidade e atualidade: justificação pela fé, 
reconciliação com Deus mediante a obra redentora de seu Filho, Jesus Cristo, o 
poder transformador do evangelho, a liberdade espiritual, uma ética universal, os 
deveres familiares, a cooperação voluntária entre as igrejas e os irmãos, a 
mordomia da vida e dos bens, a beneficência, e, claro, as obrigações missionárias. 
Tais ensinos podem ser aplicados aos conversos, em todos os campos 
missionários. 

5. Como também já foi dito acima, o  apóstolo Pedro escreveu aos cristãos de moto 
geral: “Vocês são povo escolhido…Vocês podem mostrar às pessoas como é 
admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz”. Outra 
versão, diz: “Vós sois raça eleita… não santa, povo de propriedade exclusiva de 
Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para 
a sua maravilhosa luz" (I Pe 2.9).. Nas suas três cartas e no livro do Apocalipse, o 
apóstolo João declara a universalidade do evangelho. Na terceira carta, ele elogia 
um certo Gaio por hospedar irmãos estrangeiros e os encaminhar em suas viagens 
missionárias, ajudá-los financeiramente.

A Bíblia encerra sua revelação com um terno apelo, lançado em nome de Deus a todos 
os homens: “Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida” (Ap 
22.17). 



Como podemos participar?
Se essa missão evangelizadora mundial é uma ordenança à igreja como um todo, 
precisamos nos envolver, participar. Mas como?  Em síntese: 

a) Indo. Jesus disse: "Vão..." Todos podemos e devemos ir... A maioria, talvez, não 
irá muito longe. Como sugerido na mensagem sobre o Ministério de 
Evangelização, seu campo missionário será sua família, sua vizinhança, a 
escola ou universidade onde estuda, o local do seu trabalho, o clube. Pode 
participar também do referido Ministério de Evangelização, como administrado 
por sua igreja nos bairros de sua cidade, em favelas, presídios, e até mesmo, 
com os devidos cuidados, nas zonas de meretrício. Esta é a sua Jerusalém.

Mas alguns recebem de Deus um chamado especial para um ministério de 
missões transculturais, isto é, em uma outra cultura, e estão dispostos a ir a 
qualquer parte do mundo pregando o evangelho. Recebem treinamento 
especial, e vão pregar na Judéia e Samaria e nos confins do mundo, conforme a 
direção de Deus.

b) Orando. Não é fácil evangelizar, seja na própria cidade ou nos confins do 
mundo. Esse ministério exige muita oração. Precisamos pedir ao Senhor que 
nos revista a todos de coragem, de prudência, de sabedoria, de amor. Termos 
que orar persistentemente pelos perdidos aos quais testemunhamos ou 
pregamos.  Só Deus, pelo Espírito, pode transformar-lhes o coração, levá-los ao 
arrependimento e à fé. O "novo nascimento" é obra do Espírito Santo. 
 
Os missionários transculturais enfrentam as maiores dificuldades. Precisamos 
adquirir o hábito de orar por eles diariamente. Paulo, o grande missionário aos 
gentios, escreveu aos Efésios: “… sejam persistentes em suas orações por todo 
o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as 
palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segundo revelado 
pelas boas-novas” (Ef 6.18-20). 
 
Podemos orar pelos países estrangeiros. Alguns destes países já enviaram 
muitos missionários; mas hoje, necessitam de missionários e de um 
reavivamento espiritual. Outros muitos países são quase totalmente pagãos e 
fechados para missionários cristãos.

c) Ofertando. Preparar, enviar e sustentar um missionário numa terra estrangeira 
custa dinheiro, muito dinheiro. E a igreja não o fará a menos que tenha visão 
missionária, amor aos perdidos, controle de gastos e generosidade. Cito um 
exemplo inspirador. 

Em seu livro, "A Igreja local e Missões", o Pastor Edson Queiroz conta:  

“A nossa igreja construiu em dois anos e oito meses um templo com 
capacidade para mil pessoas, e o inaugurou sem nenhuma dívida. O 
segredo? Aplicamos o dinheiro primeiramente em Missões. O templo estava 
sendo construído com somente o que restava de dízimos e ofertas. 

Em 1985 realizamos a nossa VI Convenção Missionária e, naquela época, 
tínhamos um terreno vazio, onde adaptamos uma cobertura de lona, para 
improvisar um refeitório. Em 1986, onze meses depois, tivemos a VII 



Convenção Missionária, e no mesmo lugar onde estava o terreno vazio havia 
um prédio de sete andares, construído e coberto, mas sem acabamento. Um 
pastor que participara da conferência de 1985 perguntou-me: 'Edson, como 
isto é possível? No ano passado havia aqui um terreno vazio e agora já existe 
um prédio! Como é possível?' 'É ‘resto’, eu disse. Ele ficou espantado e 
perguntou: 'Por que resto?' Novamente lhe respondi: 'Porque nesta igreja 
aplicamos o dinheiro primeiramente na obra missionária e com o resto 
construímos este prédio'. Quando missão ocupa o primeiro lugar, Deus supre 
todas as necessidades, conforme prometeu. Faça um teste!" (Pgs. 87).

    Numa das igrejas que pastoreei, a 
Igreja Presbiteriana das Graças, em 
Recife, tivemos experiência parecida, 
a i n d a q u e m e n o r . E m 1 9 8 2 , 
necessitávamos muito de um terreno para 
a c o n s t r u ç ã o d o n o s s o t e m p l o . 
Estávamos ajuntando dinheiro para isto. 
En tão surg iu a opor tun idade de 
começarmos um trabalho evangelístico 
sistemático num bairro pobre, o Alto do 
S o l N a s c e n t e . E l o g o s u r g i u a 
oportunidade de comprarmos uma casa 
velha e a adaptarmos para os cultos. Compramos a casa. Pouco tempo depois, 
ganhamos um terreno de 2.850 m2 para a construção do templo da sede. Ficava bem 
próximo da casa velha e pequena onde nos reuníamos. A casa suntuosa que nele 
havia foi demolida, e deu lugar a um belo templo e a um anexo de quatro andares.  
Enquanto construíamos esse templo sede, e o edifício, compramos mais uma casa no 
Alto do Sol Nascente, e duas outras noutro bairro para uma outra congregação. 
Adaptamos essas casas e construimos salas novas para o Projeto Alto do Sol 
Nascente. Além disso, por alguns anos, sustentamos o Diretor do Centro Evangélico de 
Missões, em Viçosa-MG. Tudo foi feito com ofertas voluntárias e muita fé. Somente 
começamos a dar para missões, e Deus nos abençoou tanto!  

Pr. Éber Lenz César
eberlenzcesar@gmail.com


