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Introdução:

.

A Bíblia toda relata o propósito de Deus para todas as nações: redenção e bênção. Deus possui um propósito para Si
mesmo: ser glorificado. O Seu plano envolve todas as nações e gerações, chamando para Si as orações, a paixão e a
adoração de todos os povos.
A Grande Comissão revela a preocupação de Jesus ao longo de Sua vida:
alcançar pessoas de todas as culturas e subculturas. A história revela que hoje
a Igreja está diante de oportunidades inéditas. O conceito de “Povo Não
Alcançado” nos ajuda a compreender os desafios que permanecem. Cabe à
Igreja reconhecer a hora e redistribuir os recursos necessários para todos
os povos conhecerem a Deus.
A comunicação eficaz depende de relacionamentos saudáveis, baseados em
confiança e respeito mútuo. A igreja precisa entender a influência de estruturas sociais e manter a humildade para
garantir comunicação crível e facilitar movimentos crescentes.
(Perspectivas)

1 – MINISTÉRIO DE MISSÕES

.

A – Filosofia Bíblica de Missões

BASE BÍBLICA

Mateus 28.1920

Gn 12.1-3

DEFINIÇÕES

Sl 86.9

Missões
Missão
Transcultural

É o cumprimento da ordem, dada a igreja, de tornar o nome de
Deus conhecido e glorificado entre todas as nações/povos.
Esforço da Igreja em cruzar qualquer fronteira cultural que a separe
de seu público alvo.
Para se engajar nela a igreja, não tem que, prioritariamente cruzar
barreiras político-geográficas. Porém, lingüísticas, dos costumes,
das etnias, das religiões, além das sociais, morais e etc.

SOBRE O
MISSIONÁRIO

DEFINIÇÕES

Povos
Nãoalcançados

Grupos de povos que não têm acesso à mensagem do Evangelho,
de nenhuma forma.
É o agrupamento consideravelmente grande de indivíduos, que
cogitam ter afinidade mútua por partilharem um mesmo idioma,
religião, identidade étnica, local de residência, ocupação, classe
social ou casta, condição etc..., ou alguma combinação desses itens.
(Perspectivas Lç 7-p.51)
" Para propósitos evangelísticos, um grupo de povo é o maior grupo
dentro do qual o evangelho pode se difundir por meio de um
movimento de fundação de igrejas sem deparar com barreiras de
compreensão e aceitação. Já o grupo de povo não alcançado é um
grupo de povo dentro do qual não há uma comunidade nativa de
crentes que seja capaz de evangelizar o restante do grupo de povo"
(Apostila Perspectivas, p.51)

Grupos de
Povos

É o agente (enviado) da igreja para representá-la em uma missão
para alcançar um povo de cultura (radicalmente) diferente.

Missionário
Evangelista

É aquele que trabalha para alcançar pessoas da própria cultura.

O trabalho do evangelista pode ter uma forte intenção missionária, porém, é melhor
reservar o termo “missionário”para aquele que faz, mobiliza ou trabalha em apoio
direto com aqueles que fazem o trabalho transcultural.
Missionários enviados pela igreja
Missionários enviados por outras igrejas

2 Tipos

B – Visão Missionária Estratégica do T.B.B.



Investir em campos missionários não alcançados
Rm 15.20-21
“Esforçando-me, deste modo, por pregar o evangelho,
não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio;
antes, como está escrito: Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e
compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito.”


Participar como comunidade da obra missionária (Unidade)
 Envolvendo-se com os projetos apresentados pela igreja
 Contribuindo financeiramente com os projetos aprovados da igreja
 Orando juntos pelos projetos missionários da igreja
 Apoiando o Ministério de Missões



Enviar seus próprios missionários
 Despertar, treinar e enviar vocacionados para o campo missionário transcultural.

2 – EVANGELISMO

.

BASE BÍBLICA

A – Filosofia Bíblica de Evangelismo
O alvo de Deus, certamente é que o anuncio do
evangelho chegue a todos os habitantes do planeta.
Mateus 28.1920

Ide por todo o mundo e
pregai o evangelho a toda
a criatura

Ide, portanto, fazei
discípulos de todas as
nações...

Mc 16.15
Todo o globo, em todas as gerações.

BASE BÍBLICA

PROPÓSITO
MANEIRA DE
ESTABELECER
EVANGELISMO NA
IGREJA

Gn 12.3
Gn 18.18
Gn 22.18
1Tm 17.46
2Rs 5.8
Mt 5.13-16

Foi o papel de Israel
Bênçãos a todos
Testemunho a todos
Foi o papel da Igreja
Pregar o Evangelho
Ser testemunha em todas as nações

Doxológico
1Pe 2.4-9

Não apenas
Soteriológico

I - Estudando a Palavra

At 2.42-47

II - Vivendo a Palavra

III - Ensinando a Palavra

B – Visão Evangelística Estratégica do T.B.B.





A mensagem do Evangelho apresenta uma pessoa e não um plano (Método).
 No evangelismo Jesus é central (Jo 16.14)
A mensagem do Evangelho contempla uma estratégia global
 A extensão da missão da igreja deve levá-la a um envolvimento global, ultrapassando os limites geográficos através de
uma estratégia que envolva o maior número de pessoas possíveis.
A mensagem do Evangelho não deve ser afetada pelos ouvintes
 “Relevância” não é desculpa para diluir o evangelho numa tentativa de alcançar aqueles que não estão na igreja. Nem
é a “contextualização” justificativa para fechar os olhos para linguajar ou comportamento pecaminoso a fim de nos
identificar com determinada cultura ou subcultura.

Confissões:

.

1 – A obra missionária não é um “departamento” da igreja, mas uma das aplicações de sua missão.
2 – A maneira mais eficaz da igreja realizar a obra missionária é crescendo em graça e conhecimento de Jesus Cristo
3 – A boa realização da obra missionária depende de uma igreja que serve unida em torno de uma mesma estratégia.
4 – A aprovação de qualquer projeto missionário ocorre mediante os critérios estabelecidos junto ao Ministério de Missões.
5 – A evangelização é uma tarefa da igreja e que naturalmente acontece por causa do relacionamento com Deus que cada um
de seus membros desenvolve.

