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Bem-vindo
Nossa pesquisa começou com uma premissa muito simples: 
queríamos aprender a melhor forma de transmitir a grande comissão 
aos nossos irmãos seguidores de Jesus. No entanto, descobrimos 
rapidamente que muitos cristãos nem mesmo tinham uma 
compreensão básica dos princípios que cercam o mandato de Cristo. 
Eles entendiam o grande mandamento, mas não a grande comissão.

Está cada vez mais claro que aqueles de nós que servem nas igrejas 
tradicionais e nas agências de missões devem alterar a maneira de falar 
e os tópicos que devem ser enfatizados (ou não enfatizados) no ensino. 
Nós devemos fazer avançar a mensagem da salvação e da redenção e 

deixar claro o propósito desta última: sair e fazer “discípulos de todas as nações”.

Na Operação Mobilização (OM), o que aprendemos com essa pesquisa afetou a maneira 
como trabalhamos. Embora não seja fácil, estamos implementando o conhecimento 
adquirido por meio deste estudo para mudar nossas estratégias e a maneira como falamos 
sobre elas.

Nossa esperança é que as igrejas e os líderes de ministérios aprendam com essa pesquisa e 
a apliquem em suas próprias realidades.

Como crentes, temos um trabalho a fazer. Isso vai exigir que nós nos engajemos para 
inspirar o envolvimento dos cristãos do mundo na grande comissão. Claro, todos nós 
concordamos: o reino vale o esforço.

Geoff Peters 
Diretor, Projeto The Mission Gap

https://missiongap.org/
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Assim, qual a melhor forma de 
engajar os seguidores de Jesus 

na grande comissão?

Existem aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas no mundo que professam 
a fé cristã¹. Cada um de nós tem a honra e o privilégio de compartilhar o 
amor de Cristo com os outros, usando nossos próprios talentos, dons e 
paixões dados por Deus para a Sua glória. 

No entanto, no momento, aproximadamente 440.000 (menos de 1/10 de 1%)¹ do 
corpo de Cristo estão engajados em missões transculturais. Além disso, os cristãos 
de hoje doam menos de 2% de seu dinheiro para causas cristãs, sendo menos de 6% 
disso para missões em solo estrangeiro.¹

Nossa pesquisa confirmou essas estatísticas globais: há uma enorme lacuna entre o 
que os seguidores de Jesus sabem que devem fazer e o que realmente fazem.

No entanto, mais importante do que os números é o MOTIVO desses números 
existirem. Essa é a verdadeira revelação nesta pesquisa. Ela nos apresenta uma 
oportunidade de mudar a maneira como os seguidores de Jesus se empenham para 
realizar a grande comissão.

As raízes da pesquisa

Esse é o foco da Operação 
Mobilização (OM) e é por isso que 
decidimos embarcar nesta pesquisa. 
O chamado de Cristo para nós é 
claro. Devemos “ir e fazer discípulos”, 
viver Seu exemplo de amor em todas 
as comunidades da terra.

Somos uma comunidade 
global de seguidores de Jesus, 
unidos para compartilhar o 
amor de Deus com aqueles 
que não o conhecem.

https://missiongap.org/
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O panorama global dos seguidores de Jesus é vibrante e cheio de nuances, com 
variações distintas entre países, culturas e comunidades. Para incentivar e 
mobilizar de forma mais eficaz os seguidores de Jesus para a missão de Deus, 
quisemos entender melhor essa fatia da sociedade em todo o mundo, incluindo:

Neste recurso, vamos desvendar as descobertas globais e fornecer orientação 
sobre como você pode aplicar isso ao seu próprio ministério e àqueles a quem serve. 

O objetivo final desta pesquisa era compreender como envolver de forma mais 
eficaz os seguidores de Jesus na grande comissão. As descobertas expandiram 
dramaticamente as implicações. Sempre planejamos compartilhar os resultados fora 
do OM, mas não prevíamos que nosso aprendizado teria um significado tão amplo e 
global para as agências missionárias, ministérios e igrejas atuais. 

Nossa pesquisa mostra claramente que existe 
uma forma de abrir caminhos para a missão.

Descobrir se os cristãos entendem a grande comissão.

Compreender como eles entendem os problemas do mundo.

Descobrir como eles pensam que os seguidores de Jesus podem ajudar a 
resolver os Problemas do mundo.

Identificar as barreiras que os impedem de assumir ações missionárias.

1

2

3

4

Os objetivos originais da pesquisa

Como líderes de ministérios que 
buscam inspirar os seguidores de 

Jesus a servir ao chamado de Deus, 
nós precisamos agir agora para 

abrir caminhos para a missão.

https://missiongap.org/
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Três grupos de discussão foram moderados em cada 
país:

Austrália

Brasil

Chile

Alemanha

Gana

Hong Kong 

EUA

80

21

7

5

1

80 horas de 
percepção

grupos de 
discussão

países

línguas

linha 
comum

Vinte e uma sessões de grupo de discussão, cada uma 
composta por oito a dez cristãos praticantes, foram 
conduzidas na Austrália, Brasil, Chile, Alemanha, Gana e 
Hong Kong, em 2018, e nos EUA, em 2019. Cada sessão 
de grupo focal foi conduzida ao vivo no idioma local dos 
participantes e do moderador. Os participantes:

    • se identificavam como cristãos 
    •  cumpriam critérios que definem uma participação ativa na 

igreja

Os participantes não foram informados do nome da 
organização que conduziu a pesquisa. Eles sabiam apenas que 
foram selecionados por causa de sua fé cristã.

Contratamos as principais empresas de pesquisa de consumo 
e análise de dados em cada país para elaborar e moderar 
as discussões em grupo, usando métodos de pesquisa 
qualitativa reconhecidos como as melhores práticas.

Metodologia da pesquisa

https://missiongap.org/
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As informações coletadas nos vinte e um grupos de discussão foram captadas, 
revisadas e analisadas em relação às seguintes áreas temáticas:

 •  A demografia dos participantes: idade, gênero, região etc.

 •  Consciência do mandamento que Deus nos deu para partilhar o amor de 
Cristo com os outros.

 •  O valor pessoal atribuído à grande comissão.

 •  Barreiras que impedem a atividade missionária (financeiras, espirituais, 
profissionais etc.).

 •  Percepções sobre a melhor maneira de motivar os crentes a viver de forma 
missionária através do serviço e da doação.

Os resultados da pesquisa produziram percepções importantes para informar 
ações futuras e podem ser resumidos em três tipos de barreiras para a ação.

O escopo do estudo e análise

Os cristãos não se engajam em 
missões por causa daquilo que:

https://missiongap.org/
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conhecem

temem

ouvem
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A grande comissão (Mateus 28), instituída por Jesus, diz que 
devemos ir pelo mundo para pregar o evangelho e fazer discípulos. 
Nesse contexto, a palavra “ir” adquire uma enorme força. Significa: 

“Não fique parado. Vá!” Esse é o ponto de partida da grande 
comissão: o senhorio de Jesus Cristo. Se cremos que Jesus é Rei e 
Senhor, e Ele disse para irmos por todo o mundo, devemos levar Seu 
senhorio a sério.

Nossa pesquisa com seguidores de Jesus ao redor do mundo revela 
muito sobre o que pode impedi-los de viver uma vida totalmente 
focada na missão de Deus. No geral, aprendemos que a grande 
comissão não é amplamente compreendida. No entanto, mesmo 

quando sabemos o que Cristo nos ordenou, o medo pode nos barrar.

O medo em relação ao sacrifício, ao fracasso e até à segurança pessoal é real. Mas a 
soberania de Cristo também é. Cremos que Ele pode prover e nos proteger, e que tem um 
plano melhor para nós. Então, quando Jesus diz: “Vá!”, nossa pergunta não deve ser “Que 
sacrifício farei?”, ou “O que eu perco?”, a pergunta deve ser “Para onde Tu queres que eu vá?”

Há mais de 60 anos, a OM faz parcerias com igrejas locais ao redor do mundo a fim de 
aumentar o alcance do Evangelho e compartilhar o amor de Deus com quem mais precisa. 
Espero que você considere este recurso uma ferramenta valiosa em seu ministério.

Juntos, pelo reino dEle,

Lawrence Tong,  
Diretor Internacional, OM

Tudo começa com Jesus

https://missiongap.org/
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Três temas predominantes nasceram dos dados resumidos. Eles 
representam as barreiras comuns que impedem os seguidores de Jesus 
de se engajarem na grande comissão.

As barreiras podem ser descritas com três palavras:

Conhecer
Nossa pesquisa indicou que a maioria dos seguidores de Jesus em todo o mundo 
não tem conhecimento de que são chamados a usar toda a sua vida, seus dons 
e seu tempo para trabalhar pela missão de Deus, para compartilhar Seu amor 
com aqueles que não o experimentaram. Muitos acreditam que é função apenas 
de “missionários” especialmente designados, ministros ou pessoas em cargos 
eclesiásticos.

Temer
Em todos os países e continentes, uma barreira comum à atividade missionária 
e ao serviço entre os participantes dos grupos de discussão era o medo - medo 
de fazer sacrifícios, medo do fracasso e receios com relação à própria segurança. 
Enquanto alguns se preocupavam com seu bem-estar em lugares perigosos, 
muitos hesitavam em arriscar uma perda de renda ou oportunidades futuras e 
outros até questionavam se seus esforços produziriam um impacto missionário 
real.

Ouvir
Os participantes da pesquisa foram claros: eles estão interessados nas causas que 
abordam os Problemas com os quais eles se importam, por meio de métodos que 
os inspiram. Os grupos de discussão de alguns países responderam fortemente 
à ideia de seguir o exemplo de Cristo, enquanto participantes de outros países 
foram atraídos por mensagens de positividade e inclusão. Em alguns casos, uma 
mensagem bem recebida em uma cultura era ofensiva para outra.

Constatações iniciais

Vamos examinar como as respostas dos grupos 
de discussão se diferenciam e se alinham em 

comparação com os outros países.

https://missiongap.org/
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Conhecer:
Os cristãos ao redor do mundo  
compreendem a grande comissão?

https://missiongap.org/
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podemos presumir que a maioria dos cristãos conhecem, ou já ouviram 
falar, do mandamento de Jesus para espalhar Seus ensinamentos a todas 
as nações do mundo. Mas, na prática, o que isso significa para o seguidor 
médio de Cristo hoje? Qual a principal motivação daqueles que obedecem 
à instrução de Jesus? Ou então, qual é a mentalidade e/ou lógica daqueles 
que não se engajam em uma vida missionária? 

O que os cristãos de hoje realmente conhecem sobre o papel que 
receberam de Deus para ir e fazer discípulos?

Resumo das constatações
Embora uma compreensão geral da importância de compartilhar o amor 
de Cristo com os outros tenha sido expressada em todos os grupos de 
discussão, as respostas variaram amplamente de país para país no que diz 
respeito às suas opiniões sobre evangelismo e discipulado, bem como sua 
motivação, ou falta dela, para se envolver em atividades missionárias.

O gráfico mostrado apresenta as palavras mais usadas quando os 
participantes descreveram seu papel como cristãos e sua motivação para 
praticar sua fé.

No geral, os participantes enfatizaram a importância de amar as pessoas 
e fazer a diferença, ou, pelo menos, fazer o bem em favor dos outros. Uma 
diferença significativa entre os países, entretanto, era a motivação para 
colocar isso em prática.

As páginas seguintes destacam as crenças e motivações em cada país.

De forma superficial, 

https://missiongap.org/
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propósito e papel

Grupo de discussão #1  
Australianos, 18-34 anos

“Eu sei o que deveria fazer... deveria pregar a Palavra, mas não faço isso. Não me sinto à 
vontade...”

Esse grupo sentiu que era importante tratar bem as pessoas e retribuir à comunidade, 
cumprindo um senso comum de bondade humana. Um participante disse que sua motivação 

“não é porque Cristo está me dizendo para ser gentil”. Outro disse: “Eu simplesmente faço o bem 
às pessoas, não por ser religioso. Eu doo porque quero doar. Não espalho mensagens cristãs.”

Um sentimento inato de “fazer o bem” foi o principal motivador para esse grupo e eles disseram 
especificamente que as escrituras e o ensino de Cristo não influenciavam seu comportamento.

Grupo de discussão #2  
Australianos, 35-55 anos

Os cristãos devem “ser compreensivos e não julgar ... tratar a todos com respeito e não ficar 
com raiva”.

Essa mentalidade representa a principal expressão de como os participantes desse grupo 
acreditam que sua fé deve ser praticada. Essa faixa etária deu crédito à igreja local por moldar 
seus pensamentos e por mostrar que seguir esse modo de vida é possível.

Grupo de discussão #3 
Australianos, 18-55 anos

““Somos chamados a pregar o Evangelho, mas não necessariamente por palavras; podemos usar 
apenas nossas ações... nosso exemplo.” 

Esse grupo relatou que a igreja local era a principal responsável por envolvê-los em atividades 
missionárias. “A igreja estava incentivando os membros a se envolverem mais. Não havia 
pessoas suficientes fazendo algumas atividades, então eu disse que tentaria.”

Austrália: 

Coletivamente, todos os três grupos de 
discussão australianos sentiram que o papel 
principal dos cristãos era ajudar os outros, 
retribuir à comunidade e fazer a diferença. 
Embora as escrituras fossem mencionadas 
vez ou outra ao longo das discussões, os 
participantes foram mais influenciados 
por um senso geral de obrigação humana, 
juntamente com o exemplo que a igreja local 
deve dar.

https://missiongap.org/
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propósito e papel

Grupo de discussão #1 
Brasileiros, 18-34 anos

Esse grupo considerava bom comportamento um importante ponto de partida para um maior 
envolvimento, para que outros pudessem ver Jesus em suas ações e o Seu amor pudesse ser 
compartilhado. “Temos que falar de amor, apresentar o amor e depois falar do amor maior, que é o 
de Jesus”.

Grupo de discussão #2 
Brasileiros, 35-55 anos

Esse grupo disse que a responsabilidade dos cristãos é “expressar Cristo em suas atitudes. 
Se O segue, você mostra de verdade aquilo que você diz ser. Levamos Cristo onde quer que 
estejamos.”

“A coisa mais importante que Cristo nos ensinou é o amor; [em] tudo o que fazemos, mostramos 
amor.” Essa crença foi expressa junto com o mandato de partilhar a Palavra de Deus com outras 
pessoas.

Grupo de discussão #3 
Brasileiros, 18-55 anos

Esse grupo acreditava que o papel dos cristãos é viver uma transformação autêntica, amando 
e ajudando os outros. Um participante elaborou: “Somos embaixadores de Cristo. Portanto, 
temos que representar o Senhor aqui.”

Brasil: 

Os grupos brasileiros se alinharam a respeito 
da importância da instrução e do exemplo 
de Cristo. Ele foi o principal motivador para 
o agir missionário. Esses grupos também 
mantinham uma perspectiva consistente 
de que o comportamento amoroso e a ação 
positiva devem derivar diretamente da fé em 
Cristo. No entanto, havia uma forte ideia de 
que o trabalho missionário era apenas para 
aqueles com um chamado especial ou que 
serviam no ministério em tempo integral.

https://missiongap.org/
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propósito e papel

Grupo de discussão #1 
Chilenos, 18-34 anos

Esse grupo concordou que o papel dos cristãos é mostrar aos outros a diferença que Cristo 
faz na vida de uma pessoa por meio de suas ações. Eles também descreveram com clareza e 
confiança instruções da Palavra que mostram que praticar o exemplo de Cristo é, e continua 
sendo, o papel dos cristãos na história.

Grupo de discussão #2 
Chilenos, 18-55 anos

Esse grupo enfatizou a necessidade de “transmitir a Palavra” e impactar a vida de outros, 
seguindo as palavras de Jesus em Mateus 7:12, ou seja, fazer aos outros o que gostaria que 
fizessem a você. Segundo eles, essa é uma forma de partilhar o amor de Cristo por meio da vida 
cotidiana e através das missões.

Grupo de discussão #3 
Chilenos, 35-55 anos

Os participantes desse grupo disseram que os cristãos devem mostrar aos outros o amor de 
Cristo por vários meios. Entre eles: ter um relacionamento pessoal com Cristo e viver um 
relacionamento pessoal com outros para que possam ver a diferença que Ele faz. Esse grupo 
tinha certeza de que as missões globais para os cristãos foram claramente ensinadas na Palavra.

Chile: 

Os grupos chilenos se basearam com 
consistência na Escritura. Eles expressaram 
que os cristãos são chamados a ser “sal 
neste mundo” e mostrar Cristo aos outros 
pregando, compartilhando o amor e 
praticando o exemplo de Cristo. Esses 
grupos disseram que são filhos de Deus e 
foram chamados para esse modo de vida 
conforme Sua Palavra ensina.

https://missiongap.org/
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propósito e papel

Os participantes de um grupo alemão (idades não especificadas) referiram-se à regra de 
ouro como decência humana básica que se destina a todos, não um mandato bíblico. Por 
sua vez, os valores do cristianismo foram descritos por esse grupo como importantes 
para ser parte de uma comunidade, sendo que esses valores se baseiam no interesse 
pelo bem comum, ao invés das escrituras.

Além disso, a discussão fez referência a “um cristão comum que não acredita tanto em 
Deus”. Esse sentimento sugere uma perspectiva do cristianismo que não tem raiz nas 
Escrituras, mas é baseada em tendências humanistas individuais.

Outro grupo alemão (idades não especificadas) entrou em conflito aberto com o ensino 
das escrituras. Nas palavras de um participante: “Com relação a Cristo, eu não quero alcançar 
nada”. Foi ainda discutido que as organizações normalmente impõem o cristianismo a outras 
pessoas e que a maior ênfase deve ser colocada em “fazer o bem”, em vez de qualquer forma 
de evangelização. Esse grupo disse especificamente que não pretendem “participar de missões. 
Não é legal”.

Alemanha: 

Entre os grupos alemães, os valores 
e papéis cristãos tradicionais foram 
evitados mas moldados na forma de 
um senso de responsabilidade humana 
natural de amar os outros ou ser bom, 
em lugar de responder às instruções de 
Cristo ou das Escrituras. A discussão e as 
respostas enfatizaram a importância do 
bem comum para gerar uma comunidade 
saudável.

https://missiongap.org/
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propósito e papel

Grupo de discussão #1 
Ganeses, 18-34 anos

Este grupo considerou que o papel dos cristãos é ensinar, evangelizar, encorajar e apresentar 
as pessoas a Cristo para que tenham a vida eterna. A base dessa perspectiva é encontrada 
em Jesus, como alguém disse: “Quando [Jesus Cristo] veio, Ele nos deu [esse] papel. [Ele] nos 
ensinou o caminho que devemos seguir.”

Grupo de discussão #2 
Ganeses, 35-55 anos

Os participantes desse grupo se concentraram em ganhar almas para Cristo por meio do 
evangelismo, ensino, serviço e estabelecimento de exemplo para os outros. A motivação 
por trás desse forte compromisso foi descrita como uma responsabilidade e uma resposta à 
ordenança de Cristo. Como uma pessoa declarou: “[Jesus] disse que devemos ir ao mundo 
para pregar a Palavra. Portanto, se você é cristão, como eu, é seu dever, pois o mandamento 
do Senhor é evangelizar, colher almas para Ele”.

Grupo de discussão #3 
Ganeses, 18-55 anos

Esse grupo entendeu que o papel do cristão é proclamar a Palavra e evangelizar. Sua 
motivação vem das ações e ensinamentos de Cristo e de exemplos pessoais de amor recebido 
dos outros. A ênfase em Cristo e na Palavra foi forte neste grupo. Eles tinham uma paixão por 
viver o exemplo de Jesus em todos os setores da sociedade.

Gana: 

O sentimento retumbante dos grupos 
ganenses foi o entusiasmo de sair e 
evangelizar a fim de ganhar almas para 
Cristo. De acordo com os participantes 
do grupo focal, essa mensagem é clara e 
fortemente comunicada pelas igrejas de 
Gana, bem como compreende-se que suas 
raízes estão nas escrituras.

https://missiongap.org/
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propósito e papel

Grupo de discussão #1 
Hong Kong, homens, 18-34 anos

Os participantes disseram que o principal papel dos cristãos deve ter como foco o bom 
comportamento. Ao contrário de outros participantes de grupos de discussão de Hong Kong, 
esse grupo exclusivamente masculino disse que sua motivação provinha da responsabilidade 
humana natural, não do ensino das escrituras.

“Às vezes, ser cristão não é simplesmente um nome, mas representa um comportamento. 
Muitas pessoas são cristãs só no título, mas não seguem os princípios de comportamento. Eu 
acho que é muito importante, em primeiro lugar, manter um comportamento cristão, para que 
as pessoas possam apreciar e entender sua forma de agir e, assim, talvez elas se interessem 
mais em conhecer a religião. É dessa forma que mudamos os outros.”

Grupo de discussão #2 
Hong Kong, mulheres, 18-34 anos

Esse grupo declarou que ajudar os outros era a principal expressão de sua fé cristã. A 
motivação por trás de suas ações e crenças era baseada na família e na tradição.

Grupo de discussão #3 
Hong Kong, ambos os gêneros, 35-55 anos

Esse grupo tinha uma mistura de origens: alguns criados na fé cristã, outros não. Todos 
disseram que o papel principal do cristão era ajudar os outros, mas expressaram que, depois 
de se tornarem pais, a pressão cultural para se concentrar nos filhos se tornou a prioridade.

Hong Kong: 

No geral, os grupos de Hong Kong 
acreditavam que os cristãos devem ajudar 
os outros partilhando o amor de Cristo. Essa 
responsabilidade cristã é alcançada por 
comportamento diário, amando ao próximo 
e partilhando a Boa Nova. “Ele nos pede para 
ajudar as pessoas da melhor maneira que 
pudermos, não importa [se] as conheçamos 
ou não, [para] ajudar as pessoas sempre que 
precisarem [de nós]”.

https://missiongap.org/
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propósito e papel

Grupo de discussão #1 
Estadunidenses, 20-55 anos

As motivações e crenças dos participantes a respeito do mundo variaram muito. As pessoas 
sensíveis à grande comissão tinham pontos de vista diversos, como: “Nosso objetivo como 
cristãos é basicamente a grande missão de sair e trazer pessoas para Jesus”. Outro participante 
disse: “Sim, você pode oferecer, mas não deve impor a fé a ninguém”. Uma outra perspectiva: 

“Para mim, pessoalmente, o importante é ajudar as pessoas a serem autossuficientes, não 
apenas dar-lhes ajuda e outras coisas”.

Grupo de discussão #2 
Estadunidenses, 20-34 anos

Esse grupo compartilhou as visões de mundo mais ecléticas, variando do interesse em “divulgar 
a Boa Nova de Jesus” até a responsabilidade de cuidar do planeta. “Ele foi dado a nós. Por isso, 
devemos cuidar dele”. Esse grupo também expressou uma preocupação mais local, dizendo: “Há 
mais Problemas aqui ao nosso lado do que no exterior, certo?”

Grupo de discussão #3 
Estadunidenses, 35-55 anos

Os participantes desse grupo acreditavam que o papel dos cristãos é viver uma fé autêntica, 
“trazer o céu à terra, ser a luz de Cristo e fazer discípulos”. No entanto, um foco local também foi 
sugerido aqui, como um participante disse: “É mais necessário compartilhar o evangelho cada 
vez mais perto de casa”.

EUA: 

Os grupos de discussão dos EUA 
apresentaram uma variedade de 
perspectivas em relação ao seu papel cristão. 
Coletivamente, havia conhecimento da 
necessidade de ganhar outras pessoas para 
Jesus, mas havia uma ressalva notável de 
evitar impor a própria fé sobre os outros. 
Ajudar os necessitados, com ênfase nas 
preocupações locais e soluções de longo 
prazo, foi um forte tema secundário.
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Resumo global: Conhecer
Eles compreendem (mais ou menos)

Cristãos em todo o mundo possuem um entendimento fundamental 
de que são chamados a ajudar os outros, amar o próximo e partilhar o 
amor de Cristo, seja por dever, em resposta ao mandamento de Cristo, 
seja por responsabilidade humana natural.

Dito isso, os participantes de todos os grupos tinham compreensão 
limitada do que realmente significam as missões globais. Eles usaram 
palavras como “caridade”, “voluntariado”, “doação”, “gentileza” e 

“perspectiva positiva” como formas diferentes de descrever as missões.

Cristão = Missionário
Quando aceitamos seguir Jesus, nos juntamos à missão que Ele deu aos Seus discípulos, há 
mais de dois mil anos: “ir e fazer discípulos de todas as nações”. Este é o Seu chamado para 
cada pessoa que O segue.

Sua vida, toda ela
Somos embaixadores do Reino de Deus em todos os lugares. Esse não é um esforço de meio 
período, curto prazo ou ocasional. Nosso exemplo vivo pode possibilitar a conversa, abrir 
portas e demonstrar como é a vida centrada no amor de Deus.

A maior prioridade: todas as nações
Nossa missão continua até que todas as nações sejam alcançadas. Ao buscar pessoas 
e comunidades que não conhecem o amor de Deus, criamos oportunidades para nos 
apresentar e construir relacionamentos de discipulado. Nem todo cristão pode servir 
globalmente, mas todos nós devemos alinhar nossos corações e nosso apoio com a missão 
de Deus de alcançar cada pessoa e cada nação.

A pesquisa mostrou que essas mensagens-chave muitas vezes são  
desconhecidas ou mal compreendidas pelos seguidores de Jesus. 
Os líderes da igreja e de ministério desempenham um grande papel  
na comunicação dessas mensagens aos cristãos através da pregação,  
estudo bíblico, música e outros recursos.

Identificamos três mensagens-chave que os cristãos precisam entender 
para apreciar plenamente as missões globais:
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Apaixonada por Jesus Madagascar
A energia e a paixão eram contagiantes. Depois de ouvir o evangelho pela primeira vez, 
a  aldeia de Taviramongy, no sul de Madagascar, mal podia esperar para compartilhar a 
Boa Nova. Um grupo de crentes começou a visitar as aldeias vizinhas.

Uma garota de 16 anos chamada Siniore foi alcançada por esse grupo de evangelistas 
viajantes locais. Siniore ouviu uma mulher contar como ela experimentou o amor de 
Jesus e foi libertada da feitiçaria. A experiência levou Siniore a remover o amuleto que 
usava do feiticeiro local. “Quando eu o tirei, fez-se a luz”, disse Siniore. “Eu conseguia 
enxergar as coisas direito. Senti paz”.

Siniore foi a primeira em sua aldeia a se tornar cristã. Ela tinha paixão por levar outros 
a conhecer o amor de Cristo. Ela se inscreveu em um treinamento em discipulado 
e evangelismo oferecido pela OM em uma cidade próxima e o colocou em prática 
iniciando uma reunião de oração todas as sextas-feiras em sua aldeia. Agora esses 
encontros reúnem de 10 a 40 pessoas e novos crentes são batizados.

Assim como o grupo original em Taviramongy, os crentes da aldeia de Siniore estão em 
uma missão para pregar a Boa Nova. Eles viajam em duplas, pregando o evangelho em 
outras aldeias e voltando para abrir e nutrir grupos de discipulado quando apropriado.

“Siniore tem uma paixão”, diz Hanitra, o líder da OM em Madagascar. “Ela percebe o 
quanto Deus a ama. E ela vê as outras pessoas que estão perdidas. Ela tem paixão pela 
missão!”

HISTÓRIAS SOBRE CONHECER
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Uma empresa de fé Ucrânia
Quando uma pequena equipe de semeadores de igrejas chegou a uma cidade ucraniana 
pós-soviética, eles observaram um nível extremamente alto de desemprego e lixo nas ruas.

A equipe decidiu que precisava pensar fora da caixa para ser eficaz. Eles começaram 
convertendo lixo orgânico em biocombustível para aquecer sua igreja, cortando áreas 
gramadas e com ervas daninhas da cidade para usar no processo. Essa iniciativa chamou 
a atenção do prefeito da cidade, que presenteou a igreja com um prêmio e investiu 
pessoalmente no projeto de embelezamento da cidade.

Wayne Zschech, o líder de campo da OM na Ucrânia, acredita firmemente na busca pela 
transformação da comunidade por meio do empreendimento cristão e do discipulado 
no local de trabalho. Sua equipe visa combater a instabilidade da economia ucraniana 
com uma estratégia que honra a Deus e aproveita a abundância de recursos locais 
para criar algo útil e comercializável. O projeto deles se chama “Alma limpa – Cidade 
limpa”. Os estágios iniciais usam uma abordagem de lixo zero para transformar o lixo 
verde da cidade em um rico fertilizante orgânico para campos e jardins. A longo prazo, 
eles esperam fazer com que todos os moradores locais eliminem a prática comum de 
queimar lixo, reduzindo a poluição do ar. Eles visam operacionalizar outros processos 
orgânicos, como cultivo de cogumelo ostra, estufas e aquaponia, para criar novos 
empregos e fontes de renda na comunidade.

Por se tornarem catalisadores práticos da transformação usando uma abordagem 
holística baseada na fé, a OM na Ucrânia visa fornecer um testemunho forte e 
sustentável de Cristo.

HISTÓRIAS SOBRE CONHECER

https://missiongap.org/


Abrindo caminhos para a missão  |  Relatório global 23  

Refletindo sobre CONHECER

1)

2)

No geral, você está surpreso com os resultados da pesquisa e sua relação com o que os 
cristãos CONHECEM sobre o nosso papel na grande comissão? Justifique sua resposta.

Cite 2 ou 3 falas de participantes da pesquisa que mais se destacaram para você e por quê.

3)

4)

Depois ler as histórias de Siniore e da OM na Ucrânia nas páginas anteriores, explique 
como essas ações demonstram que as pessoas CONHECEM seu papel?

Descreva como a vida daqueles a quem você serve no ministério poderia ser diferente se 
cada pessoa vivesse de forma a abranger totalmente os três pontos do resumo da seção 
CONHECER.
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Temer:
O que impede os cristãos  
de seguirem a grande comissão?
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Atualmente, menos de 1/10 de 1% do corpo de Cristo se envolve em missões 
transculturais¹. 

Surpreendentemente, em todos os 21 grupos de discussão em sete países diferentes, um 
padrão de resposta emergiu quando os participantes discutiram as razões pelas quais não 
participam ou hesitam em participar de missões globais: transparência e medo.

Transparência
Os participantes de cada grupo focal expressaram certa relutância em se envolver em 
atividades missionárias com uma igreja ou agência missionária, a menos que ela fosse 
totalmente transparente em suas práticas. Como disse um australiano: “Muitas pessoas 
não querem doar, seja tempo ou dinheiro... a menos que saibam exatamente para o que é 
a doação e para onde ela vai”.

Da mesma forma, os grupos chilenos queriam evidências tangíveis de que vidas e famílias 
estavam sendo transformadas para Cristo como resultado de doações.

Na Alemanha, os participantes sugeriram que uma organização deve ter objetivos 
claros, provas de impacto tangível e sustentável, depoimentos de beneficiários e 
recomendações para comprovar sua integridade geral.

O que está impedindo os 
seguidores de Jesus de se 
juntarem à missão de Deus?

Para entender a barreira mais complexa  
do medo, vamos nos aprofundar nos 

detalhes de cada país.
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barreiras do medoAustrália: 

Quase metade das respostas dos australianos 
indicou o medo de sacrifício como o principal 
fator para sua falta de engajamento na grande 
comissão.

Foi mencionado um desconforto significativo 
ao pensar em sacrificar tempo, estilo de vida, 
atividades profissionais, relacionamentos, 
finanças ou reputação pela causa da divulgação da 
Boa Nova.

O medo do fracasso incluiu dúvidas sobre a 
validade de sua própria fé, inseguranças de 
personalidade e repercussões negativas por 
ajudar os outros.

Por fim, o medo referente à segurança 
concentrou-se na falta de atendimento médico, na 
violência e em questões culturais imprevisíveis.

Medo quanto  
ao sacrifício 

Medo quanto 
ao fracasso 

Medo quanto 
à segurança

46%

33%

21%

Medo quanto ao sacrifício

“Não, eu não tenho tempo. Eu tenho filhos. Eu tenho minha carreira. Eu tenho meu trabalho e meu marido.”

“Não quero ficar pobre para tornar a vida dessa pessoa melhor.”

“Se [ser cristão] fosse mais aceitável, se fosse mais popular...”

Medo quanto ao fracasso

“Não me sinto confortável tentando dizer às pessoas que o que eu acredito é verdade ou não, porque quem 
sou eu para dizer o que é verdade e o que não é?”

“[É] um desafio tomar a iniciativa de se apresentar a outras pessoas e fazer conexões. Mergulhar de 
verdade nisso seria difícil para mim. Eu sou uma pessoa quieta e introvertida.”

“Você pode querer ser um bom samaritano e ajudar alguém que precisa, mas acabar quebrando a cara. 
Deve ser por isso que muitas pessoas não se preocupam em ajudar os outros.”

Medo quanto à segurança

“[Tenho] medo de ir para aquele ambiente... minha igreja envia pessoas para a África... e elas adoram, mas a 
ideia de ir para um país onde não há assistência médica e coisas assim me assusta muito.”

“[Me dá] tristeza, estresse e medo ir para lugares que precisam de ajuda.”

“Você pode morrer. Vamos para países onde não existem cristãos ou igrejas.”
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barreiras do medoBrasil: 

Medo quanto 
ao sacrifício

Medo quanto 
ao fracasso

Medo quanto 
à segurança 

42%

32%

26%

O maior temor demonstrado pelos brasileiros 
quanto a se engajarem na grande comissão é o 
medo de sacrifício.

A família, a falta de dinheiro ou de assistência 
à saúde foram os mais citados como sacrifícios 
que criam uma barreira para o engajamento em 
missões globais.

Para esses grupos, o medo do fracasso está 
relacionado a uma situação global desesperadora 
em que “tudo o que podemos fazer é orar”.

O terceiro maior temor, em relação a segurança, 
girava em torno do medo da morte, da perda da 
saúde e da resistência de governos opressores.

Medo quanto ao sacrifício

“Eu tenho família. Não posso ir ajudar.”

“As pessoas colocam tudo – trabalho, amizade – à frente do que seria mais importante: família e até 
mesmo Deus.”

Os participantes discutiram a falta de recursos financeiros para viajar e as barreiras com relação a 
assistência à saúde no exterior.

Medo quanto ao fracasso

“Se eu assumir o compromisso e falhar, será algo sério.”

“Não conseguiremos mudar nada, porque infelizmente as coisas só tendem a piorar mais e mais.”

“Não há nada que possamos fazer; só nos resta ajoelhar e orar.”

Medo quanto à segurança 

“Eu tenho um filho. Não vou arriscar a vida do meu filho, a vida da minha família.”

“Se você vai para um lugar que tem poeira, tempo seco... você vai ter um problema de saúde. Eu sei que vou 
ficar com sede lá [na África], vou ficar com frio, posso passar fome, posso ficar no meio de uma guerra... Vou 
ter que me esconder e me submeter a coisas para sobreviver.”

“Hoje… não podemos fazer nada. Nossa política não nos dá liberdade de expressão. Portanto, não podemos 
pregar abertamente a Palavra de Deus.”
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barreiras do medoChile:

Entre os sete países estudados, os grupos de 
discussão chilenos foram os que demonstraram 
menos medo em relação ao engajamento 
missionário.

O medo do sacrifício foi discutido como uma 
barreira devido às exigências de uma família, 
como tempo e dinheiro, embora o sacrifício fosse 
especificamente observado como um componente 
ocasional da obediência.

Os participantes sugeriram o medo do fracasso ao 
descrever a insignificância e as limitações que um 
indivíduo pode ter frente aos grandes Problemas 
do mundo.

O medo dos chilenos quanto a segurança era 
mínimo, quase não podendo ser apontado como 
uma barreira para a missão.

Medo quanto ao sacrifício

Ter uma família foi um fator para alguns. Eles observaram que “ter uma família torna difícil ir e dar um forte 
apoio financeiro”.

Os participantes admitiram que devemos “nos sacrificar e nos entregar”, mas pensamento e ação nem 
sempre se alinham.

Medo quanto ao fracasso

A ideia de que os participantes são pequenos demais para ajudar, ou que são totalmente incapazes, foi um 
tema muito discutido.

“Minhas capacitações são limitadas.”

Os participantes discutiram a necessidade de apoio da igreja ou organização local, dentro do contexto de 
uma rede de segurança.

Medo quanto à segurança 

Os participantes expressaram preocupação com a violência em alguns campos missionários.

Medo quanto 
ao sacrifício

Medo quanto 
ao fracasso

Medo quanto 
à segurança 

51%

44%

5%
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barreiras do medoAlemanha: 

O medo do sacrifício é o principal temor que 
impede os seguidores de Jesus da Alemanha de 
participarem de missões.

Os grupos de discussão alemães expressaram 
não apenas medo do sacrifício, mas também uma 
significativa dificuldade em priorizar a pregação 
da Boa Nova.

A preocupação com a segurança por parte dos 
alemães foi uma das mais altas proporcionalmente, 
se comparada com os outros temores. Houve forte 
resistência às missões globais por esse motivo.

Por fim, o medo do fracasso surgiu quando Jesus 
foi sugerido como um exemplo impossível de ser 
seguido.

Medo quanto ao sacrifício

“Ninguém se ofereceria para isso. Talvez 1% das pessoas doam sua vida em uma missão no Afeganistão. 
Quem se muda voluntariamente para outro país e deixa tudo para trás... sem nem mesmo falar a língua? 
Eu nunca faria isso.”

“É necessário investir muito tempo”.

Medo quanto à segurança 

“Não tenho certeza se conseguiria. [É] uma mudança muito drástica para ajudar os outros. [Você] tem que 
ser mais do que um cristão radical para se mudar para algum lugar. Eu jamais me mudaria para um país 
para trabalhar, sem receber nada por isso. Minha família também teria que ir. Isso não faz sentido. [Eu] 
não me sinto seguro lá.”

Medos com base na localização: os participantes disseram que estariam dispostos a ajudar a população 
de seu próprio país, sem necessariamente ir para a África.

Medo quanto ao fracasso

“Acho difícil usar Jesus como exemplo, porque isso é improvável. Nós nunca poderemos repetir o que Ele fez.”

“Eu só poderia ajudar em certas áreas”.

Falta de visão: os participantes questionaram os benefícios em longo prazo das missões e discutiram a 
falta de provas de que elas funcionam.

Medo quanto 
ao sacrifício

Medo quanto 
à segurança 

Medo quanto 
ao fracasso

45%

31%

24%
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barreiras do medoGana: 

Medo quanto 
ao fracasso

Medo quanto 
ao sacrifício

Medo quanto 
à segurança 

55%

36%

9%

Os grupos de discussão de Gana reconheceram 
alguns medos, mas expressaram um forte desejo 
de superá-los e se envolver na grande comissão.

Embora o custo e o tempo associados ao apoio a 
missões globais tenham se tornado as principais 
barreiras, esse sentimento foi combatido pela 
declaração de que “aonde eu não posso ir, meu 
dinheiro pode ir”.

Isso foi reforçado pela compreensão de que 
missões globais são mais do que fazer as malas 
e partir, pois elas também são a necessidade de 
apoiar a comunidade para que nenhum indivíduo 
seja abandonado e acabe falhando.

Medo quanto ao fracasso

Os participantes reconheceram que a missão pode ser muito difícil sem uma plataforma ou um grupo de 
apoio na retaguarda.

Eles questionaram o próprio preparo e conhecimento.

Eles se preocuparam com o sentimento de solidão por causa da falta de apoio. 

Medo quanto ao sacrifício

Os participantes expressaram medo do desconhecido.

Eles disseram que seria difícil esquecer as experiências ruins.

Medo quanto à segurança 

Um participante disse que existem “muitas guerras e violência”.
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barreiras do medoHong Kong: 

O medo do sacrifício, mais do que os outros 
temores, impede os seguidores de Jesus em Hong 
Kong de se envolverem em missões.

A possibilidade de se afastar dos membros da 
família ou desapontá-los foi o tipo de sacrifício 
que os membros do grupo menos estavam 
dispostos a fazer.

Os participantes destacaram limitações 
significativas ao considerar a abordagem da 
magnitude dos Problemas do nosso mundo. “Não 
há nada que possamos fazer a não ser orar”, foi 
dito com muita frequência.

Embora o medo em relação a segurança ocupe 
o terceiro lugar entre os temores expressos, ele 
se alinha fortemente com a grande vontade de 
preservar uma vida saudável.

Medo quanto ao sacrifício

“Não é possível viver longe, nossa família não estará lá”.

“Mas meus familiares estão em Hong Kong”.

“Posso usar recursos como Facebook ou WhatsApp para entrar em contato com pessoas que não creem”.

Medo quanto ao fracasso

“Isso está além da minha capacidade”.

“Acho que não podemos mudar nada, apenas orar”.

“Nosso papel é muito limitado. Não somos chefes de estado. Não podemos fazer nada [para ajudar]”.

Medo quanto à segurança 

“Pregarei o evangelho a qualquer custo, mas não ousarei pregar o evangelho em lugares que estejam em 
guerra... [Eu] não vou me envolver se isso ameaçar minha vida.”

“Não vou ser missionário em zonas de guerra”.

“Mesmo se quisesse, você não seria capaz de ajudar em um lugar tão perigoso. Ir até lá não mudaria nada. 
Nós temos nossa própria família, filhos. Isso não é possível”.

Medo quanto 
ao sacrifício

Medo quanto 
ao fracasso

Medo quanto 
à segurança 

47%

31%

22%
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barreiras do medoEUA: 

O medo do sacrifício entre os estadunidenses foi 
significativamente maior em relação aos outros 
temores, por uma margem maior que 3 para 1.

O medo do sacrifício foi evidente entre os 
participantes dos EUA, não apenas no que se 
refere aos privilégios materiais ou de estilo de 
vida, mas ainda mais, em relação ao abandono 
voluntário e consciente da responsabilidade cristã 
em prol de preservar a diversão e o conforto 
pessoal. Como um participante expressou: “Deixe 
as pessoas no canto delas”.

Houve um nível notável de insegurança e dúvida 
a respeito de fazer a diferença prática no mundo, 
reforçando o medo do fracasso.

Por fim, a questão da segurança foi expressa por 
meio de preocupações com a saúde física e mental.

Medo quanto ao sacrifício

“Eu não gostaria de fazer isso. Não é divertido. Se Deus me chamasse a fazer isso, como chamou Paulo, eu 
faria apenas porque Ele me pediu. Quem gostaria de viver como um exilado?”

“Eu não sou tão cristão assim”.

Para vários participantes, o medo do sacrifício era na verdade um desejo de abdicar de sua própria 
responsabilidade espiritual. Como um deles disse: “Não precisamos estar lá fisicamente. Podemos confiar 
em outras pessoas para moldar o mundo.”

Outro participante disse: “Sim, você pode oferecer [a salvação], mas não deveria forçá-la sobre os outros”.

“Pregue, mas não force. Você pode dizer [para] alguém que está em dificuldades: ‘Ei, você pode fazer isso 
ou aquilo’, mas passando disso, acho [que devemos] deixar as pessoas no canto delas”.

Medo quanto ao fracasso

“Sou capaz? E seu eu não souber nem tiver nenhuma habilidade prática?”

Medo quanto à segurança 

“Eu estive no exterior no [exército] e por causa das coisas horríveis que vi, não gostaria de voltar.”

“Não tenho nenhum chamado para missão... Isso gera ansiedade”.

“Minha família acabou de começar... Seria quase irresponsável levar minha família para alguns desses países”.

Medo quanto 
ao sacrifício

Medo quanto 
ao fracasso

Medo quanto 
à segurança 

63%

20%

17%
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Resumo global: Temer
O caminho até a missão tem muitos medos

Sem dúvida, o medo é a maior barreira que impede os cristãos de se 
envolverem nas missões.

Medo quanto a sacrifício
Esse medo tem como base as inseguranças que surgem quando abrimos mão de 
tempo, dinheiro, bens ou conforto. Isso não diz respeito apenas àquilo de que o 
missionário deve abrir mão, mas também do que sua família deve abrir mão.

O medo quanto a sacrifício foi o fator predominante para a falta de engajamento 
missionário

Medo quanto ao fracasso
Essa categoria identifica o estresse de se sentir mal preparado ou “sem dons” para 
uma missão. Os participantes do grupo focal relataram preocupação com um possível 
fracasso e medo da “falta de frutos” dos esforços missionários.

Medo quanto à segurança 
Os participantes expressaram verdadeira ansiedade a respeito da possibilidade 
de enfrentar crime, doenças, fome e outros perigos físicos em países onde guerra, 
pobreza extrema e insegurança econômica são fatores.

O medo nasce de experiências passadas, consequências futuras imaginadas e falta 
de informação. O medo em si não é uma coisa ruim, ele nos diz onde nos sentimos 
mais vulneráveis e pode orientar uma decisão de colocar nossa confiança em Deus.

Isso apresenta uma oportunidade incrível para os líderes de ministério abordarem 
o medo de frente por meio de ferramentas e estudos que ajudam os discípulos de 
Jesus a dar um passo de fé.

O medo em todos os sete países foi dividido em três categorias:
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Ele afasta  
nossos medos Sudeste da Ásia

“Antigamente, eu tinha medo de espíritos”, diz Ailani, 24 anos, de uma pequena aldeia em 
um país budista. Quando um membro da família ficava doente, a mãe de Ailani pedia a 
ela para “levar roupas do doente ao feiticeiro. O feiticeiro descobria qual espírito queria 
devorar o doente e aconselhava qual animal deveria ser sacrificado para que aquela 
pessoa fosse curada.”

Ainda adolescente, Ailani se perguntava como eles podiam acreditar que o espírito 
maligno era a fonte da doença e da cura. Sua mãe não sabia responder.

Depois do ensino médio, Ailani acompanhou sua irmã mais velha até a capital em busca 
de trabalho. Lá, ela conheceu pessoas que conduziam suas vidas de maneira muito 
diferente: cristãos.

“Na minha aldeia, vivíamos em comunidade, mas havia uma expectativa de que quando 
você dá, recebe algo em troca. Já os cristãos apenas dão. Eu quis ser como eles”, ela lembra.

Atualmente, Ailani serve junto com a OM em seu país há mais de dois anos. “Tudo mudou”, 
diz Ailani. Ela tem experimentado a obra de Deus em si mesma e está ansiosa para que 
outros também conheçam Jesus. “Quanto mais eu O amo, mais quero entregar a Ele”, diz.

Ailani reflete sobre como a fidelidade de Deus acalmou seus temores. Ela sabe que se 
tivesse que confiar em si mesma, voltaria a ter medo. “Mas Deus preparará o caminho 
para mim”, diz Ailani. “Tudo é possível se Ele estiver ao seu lado.”

HISTÓRIAS SOBRE TEMER
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Abrindo corações 
em um país fechado Sudeste da Ásia

“Sou argentino”, diz Jose. “Já estou em missões há 10 anos, servindo em diferentes 
países, mas hoje posso ver muitas das coisas que Deus estava fazendo em minha vida 
para me preparar para aquilo que vivo agora”.

Jose e sua esposa operam uma cafeteria. Seu país está fechado para missionários, o que 
significa que eles não podem pregar o evangelho abertamente nas ruas. Mas, dentro 
de sua loja, eles podem cuidadosamente conduzir conversas sobre fé. “Ter a cafeteria 
nos permite empregar moradores das aldeias vizinhas”, diz Jose. “Pessoas que, se não 
recebessem ajuda na forma de empregos, acabariam na prostituição ou coisa parecida. 
Damos a eles moradia e trabalho. Compartilhamos o evangelho com eles e os tornamos 
discípulos”.

Jose e sua esposa ensinam cerca de 15 jovens por vez. Muitas dessas crianças não 
sabem se vestir para trabalhar ou ter relacionamentos saudáveis. Eles não sabem nada 
sobre o mundo exterior. Em seu país, o governo torna a educação inacessível como 
forma de controlar as pessoas. Adolescentes que procuram oportunidades de emprego 
são frequentemente vendidos para a prostituição.

Embora o panorama nacional seja desolador, a cafeteria de evangelização de Jose 
está dando frutos. Muitos dos funcionários estão crescendo em sua fé e um deles está 
servindo atualmente em um navio da OM. “O navio está na Argentina este ano”, diz 
Jose. “Isso significa que esse ministério fechou o ciclo. Vim da Argentina para servir 
no Sudeste Asiático. Agora, alguém que se tornou discípulo no Sudeste Asiático está 
compartilhando o amor de Deus em meu país.“

HISTÓRIAS SOBRE TEMER
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Refletindo sobre TEMER

1)

2)

No geral, você está surpreso com os resultados da pesquisa, uma vez que ela mostra o 
que os cristãos TEMEM em relação ao nosso papel na grande comissão? Justifique sua 
resposta.

Cite duas ou três falas de participantes da pesquisa que mais se destacaram para você. 
Justifique.

3)

4)

Lendo as histórias de Ailani e Jose nas páginas anteriores, quais são os TEMORES que 
você acha que eles tiveram que vencer?

Descreva como a vida daqueles a quem você serve no ministério poderia ser diferente 
se cada pessoa vivesse de forma a abranger totalmente os dois pontos do resumo da 
seção TEMER.

https://missiongap.org/


Abrindo caminhos para a missão  |  Relatório global 37  

Ouvir
Quais são as mensagens  
que inspiram os cristãos 
a cumprirem a grande comissão?
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Há uma infinidade de maneiras pelas quais os seguidores de Jesus veem o 
mundo, com perspectivas emolduradas por experiência pessoal, história 
familiar, tradição, clima político nacional e/ou social e uma série de outros 
fatores contribuintes. Para aprimorar a gama potencialmente inumerável 
de pontos de vista, apresentamos aos grupos de discussão cinco afirmações 
sobre Problemas globais e seis afirmações sobre as soluções..

Os grupos discutiram as opções e decidiram qual era a mais representativa 
de sua visão de mundo e a resposta cristã mais apropriada.

Como os cristãos do mundo todo 
veem os Problemas globais? Qual 

solução tem mais probabilidade de 
estimular o engajamento deles?

Ao refletirmos  
sobre as barreiras que impedem os cristãos de se engajarem em missões, 
precisamos dar um passo atrás e olhar o plano geral.

Além das barreiras do que os cristãos conhecem e temem, como as visões 
de mundo pessoais afetam a forma como eles ouvem as mensagens sobre 
a grande comissão?

Quando conhecemos as melhores maneiras de falar com os cristãos sobre o 
serviço, podemos inspirar uma participação maior!
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Problemas apontados

Cada grupo focal apresentou aos participantes cinco perspectivas diferentes 
sobre o que há de errado com nosso mundo.

A

B

C
Imagens para reflexão interior

Humanity’s separation from God has left the world with 
terrible consequences of our rebellion. Rejection of the 
Creator and of His ways leaves people on their own and 
without hope.

• isolated • ungodly • impurity • sin 
• darkness • unforgiving • unjust  
• suffering • bondage • hopeless  
• immoral • evil • rebellious • alone

Separation from God hurts the world

Something is very wrong with our world. It was not designed  
to be like this. Injustice and widespread hurt are too common  
for so many innocent people. This is not how humanity was 
created to live.

• conflicts • uprisings • violence • war  
• injustice • slavery • fighting • abuse  
• poverty • disease • oppression • fear  
• outrage • terrorism • threats • pain

The world is broken

People are not living abundantly with fulfilled, fruitful lives. 
They choose to compromise what is right, give in to worldly 
pressures, ignore what could be and ultimately forfeit the 
positive significance they were made for. 

• complacent • lazy • idle • insensitive 
• compromised • apathetic • negligent 
• detached • distant • sharp • rude  
• intolerant • careless • unintentional

So much more is possible

Os participantes avaliaram a descrição e as imagens para identificar quais 
afirmações sobre os problemas refletiam com mais precisão sua perspectiva a 
respeito deles e as classificaram de acordo.

Em todos os grupos de discussão, as três afirmações sobre problemas que mais se 
destacaram foram:

 • A separação de Deus fere o mundo

 • O mundo está quebrado

 • Muito mais é possível

A separação de Deus fere o mundo

O mundo está quebrado

Muito mais é possível

A separação entre a humanidade e Deus deixou o 
mundo com terríveis consequências de nossa rebelião. 
A rejeição ao Criador e aos Seus caminhos deixa as 
pessoas por conta própria e sem esperança.

Algo está muito errado com nosso mundo. Ele não 
foi projetado para ser assim. lnjustiças e sofrimento 
são muito comuns para tantas pessoas inocentes. 
A humanidade não foi criada para viver desta forma.

As pessoas não estão vivendo em abundância, com uma 
vida plena e frutífera. Eles escolhem comprometer o 
que é certo, ceder às pressões du mondo, ignorar o que 
poderiam ser e, por fim, perdem o significado positivo 
para o qual foram feitos.
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Soluções apontadas

Em seguida, os participantes receberam seis afirmações que apresentam apenas 
missões como solução para os problemas mundiais.

In all things good and right, Jesus is the best example. We 
look to His standard for inspiration to carry light and hope 
to the world. Only through His example and by His grace, 
His word and His power may we transform lives.

Go and Do Likewise
Thy Will Be Done
His will. Your life.
Love Repeated
Fulfill the Command

He is the Example

Our conviction to follow Jesus fuels our passion to love 
the world no matter what. We will go to any length, cross 
any boundary, and strive to reach every person in order to 
share the hope that can only be found in Him.

Love at All Costs
Your All for Him
Spreading Hope No Matter the Cost
Your Life Required
Revolutionaries for Jesus

At Any Cost

Every person was specially made by God to help fulfill His 
greater purpose. As a follower of Christ, every facet of who 
we are and where God has placed us should guide an  
authentic response for spreading His good news to others.

For Such a Time as This

Created to Serve

Called to Serve

Disciples for Hope

You are Uniquely Shaped

A

B

C

Cada uma dessas afirmações tinha um tema, representado por texto e imagens, e 
também foram classificadas de acordo com a solução mais adequada para abordar 
os problemas do mundo.

Embora afirmações com soluções adicionais tenham sido apresentadas, as três 
que ficaram melhor classificadas foram:

 • Ele (Jesus) é o exemplo

 • A qualquer custo

 • Você foi moldado de forma Única

Ele (Jesus) é o exemplo

A qualquer custo

Você foi moldado de forma Única

Em todas as coisas boas e corretas, Jesus é o melhor exemplo. 
Nós olhamos para o seu padrão como inspiração para levar luz 
e esperança ao mundo. Somente através do Seu exemplo e pela 
Sua graça, Sua palavra e Seu poder podemos transformar vidas.

Nossa convicção em seguir Jesus alimenta nossa paixão 
por amar o mundo, não importa o que aconteça. Iremos 
a qualquer distância, cruzaremos qualquer limite e nos 
esforçaremos para alcançar todas as pessoas, a fim de 
compartilhar a esperança que só pode ser encontrada nEle.

Toda pessoa que escolheu seguir a Jesus foi especialmente 
feita para ajudar a cumprir Seu maior propósito. Cada faceta de 
quem somos e onde Deus nos colocou deve direcionar a uma 
resposta autêntica para espalhar Suas boas novas a outros.

Imagens para reflexão interior
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Narrativas de 
engajamento Cristo é o 

exemplo
A qualquer 

custo
Pessoa  
única

A separação de Deus 
fere o mundo

O mundo está 
quebrado

Muito mais é possível

Solução

P
ro

b
le

m
a

MICHAEL

SOFIA

ABIGAIL ANDRE

VICTOR

MARIA

BENJAMIN

RACHEL

OLIVER

Narrativas de engajamento

Uma narrativa de engajamento é um perfil na forma de um roteiro que 
ajuda a estabelecer conexões lógicas e emocionais entre a maneira como 
as pessoas percebem os problemas que o mundo enfrenta e as soluções 
que as movem para a ação.

Narrativas de engajamento foram criadas para ajudar você a desenvolver 
uma compreensão mais afinada das perspectivas cristãs comuns em seu 
contexto de ministério, de forma que você tenha preparo para se envolver 
em conversas positivas e relevantes.

O gráfico a seguir descreve os três principais problemas globais e as três 
principais soluções, conforme identificado por nosso estudo de 2018. A 
junção de cada Problema único e sua solução produz um perfil diferente, 
conforme esboçado nas páginas a seguir.

Esperamos que as narrativas das páginas a 
seguir sirvam como ferramenta de referência 
útil quando você quiser ser relevante na hora 

de convidar e inspirar os crentes.

Você sabe qual narrativa de engajamento mais 
inspira as pessoas que você serve?

https://missiongap.org/


Abrindo caminhos para a missão  |  Relatório global 42  

Contexto relevante para envolver e cativar os crentes com a mentalidade:

O distanciamento de Deus fere o mundo + Cristo é o exemplo

Eu vejo mágoa. Eu vejo dor. Vejo pessoas, próximas e distantes, contorcendo-se em um poço 
de escuridão esculpido por mãos que rejeitaram a Deus. Culturas e nações inteiras sofrem com 
imoralidade, injustiça, isolamento e escravidão. Realmente, a desesperança reina onde se está distante 
de Deus. Vejo frustração e agonia nas pessoas que não sabem que existe uma alternativa, que existe 
um caminho melhor. Elas nunca ouviram falar de outra coisa. Como poderiam? Ninguém mostrou a elas.

Graças a Deus que Ele nos dá esperança. Sim, existe outro caminho! Eu já o vi.

É Jesus.

Pois somente por esse nome os poderes das trevas foram conquistados. Somente por meio dEle 
vemos esperança. E apenas por Seu exemplo ajudaremos pessoas desesperadas por compaixão, 
famintas por amor genuíno e ansiosas por transformação e propósito. Jesus é invencível contra todo 
o mal. Ele nos concedeu um caminho através da escuridão para libertar a imensidão de desesperados.

Eu sei que isso é verdade! Eu costumava viver na escuridão. Eu costumava ser um desses que viviam 
distantes de Deus, vivendo na noite e levando um estilo de vida de que não ouso me lembrar. Mas 
acabou!

Agora vivo para partilhar com os outros a esperança que encontrei em Jesus, transmitindo o que um 
amigo me mostrou: o amor misericordioso e radical que Deus nos entregou por meio de Seu filho. Ah, 
como eu desejo espalhar essa alegria para minha família, para meus vizinhos, para minha cidade e 
ainda mais longe. Foi isso que o Filho de Deus ordenou e eu seguirei Seu exemplo.

Narrativa de engajamento: Michael
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Contexto relevante para envolver e cativar os crentes com a mentalidade:

O distanciamento de Deus fere o mundo + A qualquer custo

A desesperança parece estar em toda parte. Não está apenas nas notícias, mas na minha rua, no 
meu bairro e até mesmo nos olhos dos meus amigos e familiares. Acho que a condição em que nos 
encontramos é exatamente o que merecemos. Queríamos independência de Deus; só acho que 
não sabíamos que nosso desejo de independência doeria tanto. Como poderíamos saber que nosso 
caminho seria tão prejudicial para nós mesmos?

Deus do céu, Criador de todas as coisas, perdoa-nos por nos afastarmos de Ti!

Nós que confiamos em Deus não deveríamos buscar Seu perdão e nos ocupar de compartilhar com 
o mundo a solução para o pecado? Não fazer isso é esconder a fonte da Boa Nova! O mundo pode 
rejeitar nossa mensagem e pode nos rejeitar, mas quem mais pode espalhar essa alegria incrível e 
esperança transformadora?

Vamos agora mesmo! A cada dia, mais pessoas morrem sem ter conhecido o amor e o 
relacionamento com Cristo para orientar suas vidas. Não há razão para esperar e nenhuma desculpa 
para atrasos. Neste exato momento, alguém poderia ouvir sobre a libertação do inimigo e receber 
Jesus! Existe alegria maior que essa?

Estou pronto. Hoje é o dia em que posso mostrar às pessoas um novo amanhã, em que elas se 
reúnem com seu Pai amoroso.

Narrativa de engajamento: Victor
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Contexto relevante para envolver e cativar os crentes com a mentalidade:

O distanciamento de Deus fere o mundo + Pessoa única

Acordei hoje cedo ouvindo notícias sobre atos violentos que aconteceram durante a noite. É triste 
ver tanta gente perdida na rebeldia, contra a família e a autoridade, contra a paz e a unidade. Nós 
estamos vivendo os resultados da nossa maior rebeldia: contra o próprio Deus.

Como fomos capazes de dar as costas para quem nos criou? Infelizmente eu compreendo isso, 
porque houve um tempo em que escolhi um caminho que não deveria seguir: o caminho do pecado.

Mas eu fui salva da minha rebeldia! Deus enviou um anjo terreno para me mostrar o caminho, na 
hora certa e com as palavras certas. Ela esteve perfeitamente posicionada para me mostrar que Deus 
me ama incondicionalmente e para me ajudar a ouvir a voz dEle que estava se perdendo no barulho e 
nas lutas da minha vida solitária.

Eu sei, agora, que Deus nos quer perto dEle. E mais do que isso, Ele nos chamou e nos criou para 
sermos Suas luzes para o mundo. Incontáveis luzes, fazendo brilhar Seu amor de maneiras que 
rivalizam com as estrelas do céu.

Sim, eu entendo agora. Fui designada para servir em Sua missão de uma maneira que nenhuma outra 
pessoa pode servir. A cada dia, clamo a Ele para revelar mais de Seu propósito e a cada dia vejo mais 
de Sua grande obra em mim.

Não há maior alegria do que ver outra pessoa aprender sobre Seu amor e sobre as maneiras únicas 
pelas quais elas podem fazer brilhar a luz dEle para o mundo.

Eu fui feita para o propósito dEle e você também. Use suas habilidades, sua paixão, seu amor pelos 
outros e compartilhe amor de Deus com todo o mundo!

Narrativa de engajamento: Rachel
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Contexto relevante para envolver e cativar os crentes com a mentalidade:

Há algo de errado com o mundo + Cristo é o exemplo

Violência, ganância, raiva... nosso mundo está cheio de dor. Grupos inteiros de pessoas são alvos de 
ódio e abuso. Crianças pequenas veem coisas que nunca deveriam ver. Meu coração dói por aqueles 
que sofrem nas mãos da injustiça! Este mundo não foi criado para ser assim. Até minha própria 
vizinhança sofre com isso, está em toda parte!

De onde virá a ajuda? Quem pode nos dar esperança?

Jesus!

Nenhum outro nome pode triunfar sobre o mal como Jesus. Nenhum outro poder consegue lutar 
contra o inimigo como Jesus. Ele é nosso Salvador, nosso exemplo e nossa esperança para hoje!

Sua luz brilha mais forte do que todas as trevas e Sua presença é mais forte do que qualquer força 
que possamos enfrentar. Pois o Seu amor vence! Celebremos o nome de Jesus e vivamos o exemplo 
que Ele nos deu para que possamos superar todas as dificuldades e todas as provações.

Só Ele pode vencer o Problema do mundo! Só Ele pode multiplicar o amor. Só Ele pode nos ajudar a 
alcançar lugares temidos por muitos, em nosso desespero por restauração. Só Ele é a nossa força e só 
Ele nos ajudará neste dia!

Narrativa de engajamento: Sofia
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Contexto relevante para envolver e cativar os crentes com a mentalidade:

Há algo de errado com o mundo + A qualquer custo

A escuridão do mundo está em toda parte e as raízes do mal são profundas. Cada nação luta contra 
uma injustiça tão cruel que requer algo mais do que conscientização. O ódio cultural não será 
revertido por pensamentos positivos. Fazer fofocas sem sentido e reclamar do nosso mundo não 
muda nada.

Não, os problemas do nosso mundo requerem um amor poderoso.

Eu já reclamei demais, basta. Pouco esforço produz poucos resultados. Graças a Deus, Seu esforço 
foi grande! Sim, Seu amor e poder não apenas aumentaram a conscientização, mas reverteram para 
sempre a desesperança da humanidade! Ele me transformou e, agora, vou ajudar outras pessoas a 
ver como Ele é bom e maravilhoso.

Nós, que somos portadores do amor de Deus, temos um grande propósito pela frente! Devemos 
viver com determinação. Devemos viver com coragem. Devemos viver totalmente dedicados a Jesus, 
amando sem medo. Pois quem tem maior poder do que Jesus? Ele derrotou a morte! E temos acesso 
a esse mesmo poder para amar o mundo com ousadia, transmitindo o que aprendemos, para que 
outros também possam transmiti-lo. Isso começa comigo.

Em Marcos 16:15, Jesus deu o mandamento de “ir por todo o mundo” (NAA). Não há país fechado 
demais, pessoa distante demais ou filosofia sombria demais que Deus não possa superar. Portanto, 
em Seu nome, amemos radicalmente o mundo e observemos como Ele transforma comunidades e 
reinos para Sua glória.

Narrativa de engajamento: Maria
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Contexto relevante para envolver e cativar os crentes com a mentalidade:

Há algo de errado com o mundo + Pessoa única

Nosso mundo se tornou um lugar muito assustador. Pessoas inocentes muitas vezes sendo vítimas 
de atos terríveis. As pessoas se rebelam umas contra as outras e cada dia revela novas histórias de 
violência e injustiça.

Eu costumava culpar os outros pelos Problemas do mundo. Confesso que apontei o dedo para quase 
todo mundo pela dor que vejo ao meu redor – governos, grupos e líderes. E, então, um dia, como um 
sussurro, um pensamento veio à minha mente e mudou tudo. Um pensamento do meu Criador:

Eu sou único e feito de forma maravilhosa por Deus para um propósito, neste momento, desta forma, 
neste lugar.

Meu propósito é levar a luz e o amor de Deus a este mundo ferido. Eu fui feito para ser parte da 
grande solução! Tudo o que me torna quem eu sou foi projetado por Deus: minha cidade natal, minha 
família, minha educação, minha vizinhança e meus amigos. Sim, tudo em minha vida foi reunido para 
me tornar excepcionalmente capaz de alcançar pessoas que outras poderiam não alcançar.

Caro irmão, que alegria sentimos ao praticar a missão de Deus e resgatar um mundo quebrado! Você 
também foi feito para esta tarefa. Tudo o que foi usado para fazer você pode ser usado para o reino 
de Deus. Juntos, vamos tratar os problemas do mundo com o amor dEle.

Vamos investir nossas vidas para trazer pessoas para Deus. Somos únicos, mas unidos.

Narrativa de engajamento: Oliver
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Contexto relevante para envolver e cativar os crentes com a mentalidade:

Uma vida muito melhor é possível + Cristo é o exemplo

Nosso mundo sofre de egoísmo extremo. Muitas pessoas zelam apenas por seus próprios interesses 
e negligenciam os interesses e as necessidades dos outros. Esses dias, vi alguém literalmente passar 
por cima de um morador de rua que pedia ajuda, tropeçar em sua perna e continuar andando sem 
fazer contato visual ou reconhecer que ele existia. A que ponto nosso mundo chegou? Devemos 
definhar isolados no egoísmo, preocupando-nos apenas com nós mesmos?

Não! Felizmente, um exemplo completamente oposto foi estabelecido para nós em Jesus.

É Jesus quem melhor nos mostra como amar o mundo. Ele nos ensinou que isso começa quando 
prestamos atenção. Jesus prestava atenção naqueles que foram descartados pela sociedade. Ele 
se especializou em conectar-se com aqueles que os outros menosprezavam. Você sabia que um 
samaritano era visto como uma pessoa profana e impura nos tempos de Jesus? Eles eram definidos 
como pessoas que rejeitavam a Deus. Mesmo assim, Jesus prestou atenção nos samaritanos!

Ao olhar para Jesus, vemos muitos exemplos de como estender a mão para outras pessoas, aquelas 
que são pisadas. Devemos recorrer ao poder dEle, demonstrar Seu amor e resgatar um mundo que 
não resgata ninguém. Sim, é possível fazer muito mais pelo nosso mundo ferido, mas apenas pelo 
poderoso amor de Jesus.

Narrativa de engajamento: Abigail
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Contexto relevante para envolver e cativar os crentes com a mentalidade:

Uma vida muito melhor é possível + A qualquer custo

Cada cultura é afetada por más ações. Buscando seus próprios objetivos, as pessoas atropelam 
os outros e perseguem só aquilo que trará satisfação a elas mesmas. Isso só está piorando. Tenho 
vergonha da forma baixa como as pessoas tratam umas às outras. É um veneno que está destruindo 
culturas em todo o mundo, uma injustiça por vez.

Não posso mais ficar parado assistindo à erosão da humanidade. É hora de confrontar o mal com 
o bem – o bem de Jesus. Jesus não foi enviado para amar o mundo a qualquer custo, mesmo se 
custasse Sua vida? Portanto, eu, ainda mais, devo assumir meu lugar entre os necessitados, os 
desesperados e os feridos, para dar-lhes esperança.

Isso não é pensamento positivo, é uma ordem do meu Rei.

Não é um desejo ambicioso, é um propósito que meu Criador colocou em mim.

Não é mais uma causa para que as pessoas se sintam bem, é a salvação e a esperança do mundo 
estabelecida por Deus, meu Salvador.

Esse é meu dever, minha responsabilidade, como alguém que guarda a esperança do mundo bem no 
fundo de minha alma. Desde o momento em que comecei a crer, recebi uma alegria que não pode 
ser contida. Todos nós recebemos. Por isso, com grande honra, em Jesus eu me levanto para amar 
os outros com generosidade e sem preconceitos, para que a Sua esperança se espalhe a outras 
pessoas, às cidades, às nações e até aos confins do mundo.

Narrativa de engajamento: Andre
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Contexto relevante para envolver e cativar os crentes com a mentalidade:

Uma vida muito melhor é possível + Pessoa única

Vemos muitos exemplos de pessoas abrindo mão do que é certo para progredirem na vida. Isso acontece 
em empresas, governos e até mesmo famílias. Pessoas inocentes são vítimas daqueles que buscam o 
poder e fazem de tudo para subir. Esse padrão é horrível e assustador, pois, a cada dia,consome mais um 
pouco do nosso mundo. Confesso que foi assim que vivi minha vida por muito tempo.

Mas esse não foi o meu fim, foi apenas onde Deus me encontrou. Ou melhor, onde, finalmente, eu O 
encontrei. E, desde aquele dia, Ele toma histórias e eventos de meu passado triste e usa para Sua glória!

Ele redimiu até mesmo meus momentos mais sombrios. E Ele fará o mesmo por você.

O propósito que Ele tem para você foi escrito e criado para este exato momento. Seu passado, sua 
família, suas histórias são peças valiosas para conectar um mundo perdido a Jesus.

Quem mais foi feito como você? Ninguém!

Leve isso a sério, amigo. Pois eu não posso alcançar quem você pode e não posso me conectar com 
outras pessoas como você pode. Você é único, um crente redimido exclusivamente para o propósito de 
Deus. Portanto, aproveite essa oportunidade, use sua vida redimida para trazer esperança a este mundo 
sem esperança. Você foi transformado para transformar outros até os confins da Terra e para pessoas 
que nunca ouviram falar do amor redentor de Jesus.

Ao fazer isso, você repetirá o exemplo do seu Salvador e multiplicará o amor em vidas, em famílias e em 
todos os tempos.

Narrativa de engajamento: Benjamim
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engajar e motivarAustrália:

Quando a perspectiva dos australianos sobre os problemas globais é combinada com 
sua afirmação de solução preferida, verificamos que o perfil desse país é personificado 
em “Oliver”. Oliver reconhece que algo está muito errado com o mundo, que injustiças 
e dores generalizadas são muito comuns. No entanto, ele vê que somos especialmente 
designados para ajudar a cumprir o propósito de Deus, fazendo uso de tudo que Ele nos 
deu para divulgar Sua Boa Nova e compartilhar a esperança com todas as pessoas.

• conflitos • revoltas • violência • guerra
• injustiça • escravidão • luta • abuso 
• pobreza • doença • opressão • medo 
• afrontas • terrorismo • ameaças • dor

Resposta ao problema apontado

Termos relevantes
Os grupos de discussão australianos foram os que mais 
repercutirama afirmação de que “há algo de errado com o 
mundo”. Eles sentiram compaixão pela situação dos menos 
afortunados e reconheceram que poderíamos fazer mais. 
Em contraste, eles disseram que as outras afirmações sobre 
Problemas eram “muito duras” ou “não inclusivas”.

Em todas as faixas etárias de 18 a 55 anos, os participantes australianos escolheram 
“você é uma pessoa única” como a afirmação de solução mais forte. Eles a consideraram 
edificante e positiva, porque “todos são diferentes e podem ser únicos”. Outros a 
consideraram esperançosa: “Isso me faz pensar que posso fazer algo pelo mundo.”

O grupo focal australiano de participantes com idades entre 18 e 34 anos colocou as 
missões globais como uma prioridade muito baixa em suas vidas. Quando perguntou-se 
especificamente onde as missões globais se encaixam, um participante disse: “Não é um 
componente vital, mas sem dúvida importante, desde que queiramos fazê-las”.

Outro que era originalmente do Zimbábue disse que se estivesse em seu país, poderia se 
envolver mais com a comunidade e as missões. Mas, na Austrália, ele simplesmente não se 
sente “tão compelido a fazer isso”.

Resposta às soluções apontadas

Narrativa de 
engajamento:  OLIVER
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engajar e motivarBrasil:

A perspectiva brasileira sobre os problemas globais combinada com sua afirmação 
de solução preferida pode ser personificada em “Abigail”. O perfil de Abigail vê que as 
culturas optam por abrir mão do que é certo e, em vez de viverem com abundância, elas 
renunciam à vida plena e cheia de frutos que poderiam ter. Mas, em meio a esse estilo 
de vida que abre mão do que é certo, Abigail vê esperança e poder no exemplo de Cristo. 
E, pela graça dEle, vidas e nações podem ser transformadas.

• complacente • preguiçoso  
• ocioso • insensível • comprometido  
• apático • negligente • imparcial  
• distante • afiado • rude • intolerante 
• descuidado • não intencional

Resposta ao problema estabelecido

Termos relevantes
No geral, os grupos de discussão do Brasil se conectaram mais 
com a afirmação “uma vida muito melhor é possível”. Eles 
concordaram que a afirmação os inspirou a estender a mão e 
ajudar a lidar com a preguiça que se esconde nessa afirmação. 
Os dois grupos de discussão que incluíam públicos mais jovens 
simpatizavam especialmente com aqueles que vivem em 
sociedades opressoras, identificando “submissão”, “escravidão” 
e “censura” como problemas centrais.

Coletivamente, “Jesus é o exemplo” foi a solução mais eficaz e inspiradora entre os 
grupos de discussão brasileiros. Os participantes disseram que Jesus é nosso exemplo 
e, portanto, somos chamados a “amar o nosso próximo”, “compartilhar nossa fé e 
esperança” e ser “ativos” na vida dos outros.

O grupo focal com participantes de 18 a 55 anos também escolheu “a qualquer custo”, 
porque os cristãos são “criados para servir” e “cumprir o chamado”, não importa o que 
tudo isso exija.

Resposta às soluções apontadas
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engajar e motivarChile:

A perspectiva chilena sobre os problemas globais alinhada com sua afirmação de 
solução preferida pode ser personificada em “Michael”. Michael vê os problemas do 
mundo através de lentes espirituais: a rejeição a Deus pela humanidade deixou as 
pessoas separadas de seu Criador, sofrendo as consequências de nossa rebeldia. Mas 
Michael enxerga esperança e poder por meio do exemplo de Jesus. Pela graça dEle, 
vidas e nações podem ser transformadas e restauradas, voltando-se para Ele.

• isolado • ímpio • impureza 
• pecado • escuridão • sem  
• perdão • injusto • sofrimento 
• escravidão • desesperança  
• imoral • mau • rebelde • sozinho

Resposta ao problema estabelecido

Termos relevantes
Todos os três grupos de discussão chilenos disseram que “o 
distanciamento de Deus que fere o mundo” foi a afirmação 
de problema mais eficaz, porque o mundo está “vivendo 
sem um propósito”, o que gera “falta de paz e rebeldia”. Eles 
se identificaram com o conceito de “verdade e tristeza”, 
comentando que “as pessoas se desconectaram do Criador” e 

“a vida sem Deus simplesmente não dá certo”.

“Jesus é o exemplo” foi escolhido como a melhor solução. Os participantes disseram que 
essa afirmação “é um incentivo para a ação” e está alinhada com as escrituras, uma vez 
que somos “feitos à imagem e semelhança de Deus”.

Um participante disse que devemos estar “100% focados nisso”.

Resposta às soluções apontadas
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engajar e motivarAlemanha:

Quando a perspectiva dos alemães sobre os problemas globais é combinada com 
sua afirmação de solução preferida, o perfil de seu país pode ser personificado como 

“Benjamin”. Benjamin enxerga que as culturas optam por abrir mão do que é certo. Em 
vez de viverem com abundância, elas renunciam à vida plena e cheia de frutos que 
poderiam ter. No entanto, Benjamin vê que somos especialmente criados para ajudar a 
cumprir o propósito de Deus, fazendo uso de tudo o que Ele nos deu para divulgar Suas 
Boas Novas e compartilhar a esperança com todas as pessoas.

• complacente • preguiçoso •  ocioso  
•  insensível • comprometido 
•  apático • negligente • imparcial 
• distante • afiado • rude • intolerante  
• descuidado • não intencional

Resposta ao problema estabelecido

Termos relevantes
O problema apontado que mais ressoou entre os 
participantes dos grupos de discussão alemães foi “uma vida 
muito melhor é possível”. Eles se identificaram pessoalmente 
com o sentimento de que suas vidas poderiam significar muito 
mais. A conversa do grupo focal incluiu um senso de urgência, 
porque há muito espaço para avanços e melhorias. Um 
participante declarou: “Como cristãos, queremos fazer algo a 
respeito”.

“Você é uma pessoa única” foi a solução melhor classifica nos grupos de discussão 
alemães. 

Os participantes foram incentivados e inspirados pela afirmação “você é uma pessoa 
única” porque ela projeta uma “imagem positiva”. As afirmações dos problemas 
geraram conversas sobre “esperança, coragem e confiança”, dando voz à “mudança 
necessária” e uma “chance de educação para todas as pessoas”.

Resposta às soluções apontadas
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engajar e motivarGana:

A fusão da perspectiva dos ganenses sobre os problemas globais com sua afirmação de 
solução preferida cria um perfil de país que podemos chamar de “Sofia”. Sofia reconhece 
que algo está muito errado com o mundo, que injustiças e dores generalizadas são 
muito comuns. Mas, em meio a esse estilo de vida que abre mão do que é certo, Sofia vê 
esperança e poder no exemplo de Cristo. E, pela graça dEle, vidas e nações podem ser 
transformadas.

•  conflitos •  revoltas  •  violência 
•  guerra  •  injustiça •  escravidão 
•  luta •  abuso •  pobreza •  doença 
•  opressão •  medo •  afrontas 
•  terrorismo •  ameaças •  dor

Resposta ao problema estabelecido

Termos relevantes
“Há algo de errado com o mundo”foi a principal afirmação de 
problema escolhida pelos participantes de Gana. No entanto, 
a discussão revelou sentimentos de “solidão”, “violência”, 

“tristeza” e “desesperança”, observando que os principais 
problemas em nosso mundo derivam do distanciamento em 
relação ao nosso Criador.

Todos os três grupos de discussão escolheram “Jesus é o exemplo” como a afirmação de 
solução mais relevante.

Os participantes foram inspirados pela mensagem de “seguir o exemplo de Jesus”, 
ao compartilhar “esperança”, “felicidade” e, acima de tudo, “amor” com um mundo 
problemático.

Resposta às soluções apontadas
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engajar e motivarHong Kong:

Quando a perspectiva de Hong Kong sobre os problemas globais é combinada com 
sua afirmação de solução preferida, podemos personificar o seu perfil em “Benjamim”. 
Benjamin enxerga que as culturas optam por abrir mão do que é certo. Em vez de 
viverem com abundância, elas renunciam à vida plena e cheia de frutos que poderiam 
ter. No entanto, Benjamin vê que somos especialmente criados para ajudar a cumprir 
o propósito de Deus, fazendo uso de tudo o que Ele nos deu para divulgar Suas Boas 
Novas e compartilhar a esperança com todas as pessoas.

•  complacente •  preguiçoso •  ocioso 
•  insensível •  comprometido 
•  apático •  negligente •  imparcial 
• distante • afiado • rude • intolerante 
•  descuidado •  não intencional

Resposta ao problema estabelecido

Termos relevantes
Os participantes dos grupos de discussão de Hong Kong 
disseram que a afirmação de problema “uma vida muito 
melhor é possível” é altamente eficiente. Eles expressaram 
sentimentos de impotência e se identificaram como modo 
de as pessoas “esquecerem o valor da vida”. Isso evocou um 
nível de compaixão e um reconhecimento da “realidade da 
necessidade espiritual” nas comunidades. Eles concordaram 
que, em várias comunidades do mundo, as pessoas não têm 
oportunidade de escolher como “viver, amar ou adorar”.

A afirmação “você é uma pessoa única” foi selecionada por dois grupos de discussão 
como a melhor afirmação de solução para os problemas do mundo. “Cada um tem seu 
próprio talento para servir a Deus”, disse um participante.

As pessoas foram inspiradas pela “energia positiva” e pela linguagem inclusiva. Elas 
sentiram que reconhecer que cada um é único torna “as pessoas mais confiantes” e leva 
ao envolvimento em missões.

Resposta às soluções apontadas
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engajar e motivarEUA:

A perspectiva dos EUA sobre os problemas globais alinhada com sua afirmação de 
solução preferida pode ser personificada como “André“. O perfil de André enxerga que 
as culturas optam por abrir mão do que é certo. Em vez de viverem com abundância, 
elas renunciam à vida plena e cheia de frutos que poderiam ter. No entanto, o perfil de 
André promove uma forte convicção para seguir Jesus e amar o mundo em qualquer 
circunstância. Um impulso destemido de alcançar cada pessoa com a esperança de 
Jesus pode confrontar e transformar os sofrimentos mais profundos que existem no 
mundo.

•  complacente •  preguiçoso •  ocioso 
•  insensível •  comprometido 
•  apático •  negligente •  imparcial 
• distante • afiado • rude • intolerante 
•  descuidado •  não intencional

Resposta ao problema estabelecido

Termos relevantes
Os participantes dos EUA tiveram uma gama muito diversa 
de perspectivas em relação às afirmações de problemas. 
Em todos os grupos, “uma vida muito melhor é possível” 
foi selecionada com mais frequência, mas nunca foi uma 
das principais escolhas de mais de 25% de qualquer grupo. 
Refletindo sobre a afirmação do problema, um participante 
declarou: “As pessoas seguem o caminho fácil... elas não 
tentam descobrir o que fazer para dar mais frutos. As pessoas 
são capazes de muito mais”.

Entre os grupos de discussão dos Estados Unidos, a afirmação de solução que mais 
ressoou foi “a qualquer custo”. Os participantes foram mais tocados pelo poder e senso 
de orientação da afirmaçãodo que pela sua carga de sacrifício amoroso.

Comentando sobre a afirmação “a qualquer custo”, um participante exclamou: “Isso é 
muito forte, é simplesmente a verdade”.

Resposta às soluções apontadas
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Resumo global: Ouvir
Padronizar não é a resposta

Esse estudo revelou que, mesmo quando estreitamos as opções, os cristãos 
do mundo não compartilham uma visão coletiva dos problemas globais 
atuais, nem se alinham no mesmo entendimento sobre como os seguidores 
de Jesus devem ser parte da solução.

Isso ressalta a importância da sensibilidade em todas as comunicações 
sobre o tema de missões. Para gerar conversas e apresentações eficazes, é 
importante que os líderes do ministério transmitam as oportunidades de 
missões de uma forma que se alinhe melhor com a perspectiva do público.

Assim como Jesus inspirou dois irmãos em um barco a se tornarem 
“pescadores de homens”, se desejamos inspirar ação, devemos tentar 
encontrar as pessoas onde elas estão. Só assim poderemos viajar juntos.

As palavras importam
Existe verdade no ditado: “Deus nos deu dois ouvidos e uma boca para que pudéssemos 
ouvir o dobro do que falamos”. Devemos procurar entender as paixões e as perspectivas 
que Deus colocou no coração de Seu povo, antes de falarmos. Nossa pesquisa revelou que 
algumas das frases mais comuns destinadas a inspirar os cristãos para a missão de Deus, 
na verdade, têm o efeito oposto.

Seja franco
Nenhum participante dos grupos de discussão disse que foi chamado a “utilizar 
estratégias de missão integral” ou a “pregar o evangelho aos povos isolados”. Se usarmos 
palavras e frases com as quais as pessoas estão mais familiarizadas, podemos abrir a porta 
para uma conversa mais profunda.

Seja específico
Uma barreira comum ao engajamento está relacionada à logística: como, quando e onde 
acontecerá o trabalho missionário. Essas incógnitas geram medos. Portanto, devemos ser 
específicos ao compartilhar necessidades e oportunidades de servir. Também devemos ser 
específicos sobre o treinamento e o apoio disponível.

Gaste um tempo para entender as perspectivas das pessoas que você busca 
inspirar e, em seguida, crie sua mensagem de uma forma que conecte os 
corações delas com o coração de Deus. “Falar a língua das pessoas” pode 
abrir a porta para o interesse e a ação!

Embora muitas das descobertas dos grupos de discussão sobre a visão de mundo 
variassem de país para país, alguns temas estiveram consistentemente presentes:
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A salvação pelo esporte Zâmbia
Existem poucas coisas pelas quais os zambianos são mais apaixonados do que o futebol. 

“Se você andar na rua com uma bola, ficará cercado por 50 crianças”, riu Christopher 
Kasale, líder de campo da OM Lago Tanganica.

A equipe de Christopher estava trabalhando com um grande grupo de jovens da região, 
mas eles não conseguiam enxergar nenhum amadurecimento das crianças na fé. Eles 
perceberam que a quantidade de crianças era muito grande e, por isso, não tinham 
capacidade de ensinar. Decidiram começar com algo menor. Eles começaram com um 
grupo de sete meninos, utilizando uma abordagem multidimensional. Fizeram estudos 
bíblicos, ensinaram os meninos a plantar, a cuidar das finanças, a ser treinadores de 
futebol e aseguir os valores cristãos.

Hoje, cada um desses sete jovens treina seu próprio time de futebol com 15 meninos. 
Eles escolhem de três a cinco meninos em cada equipe para desenvolver ainda mais, 
incentivando os mesmos tipos de habilidades e valores que lhes foram ensinados. 

“Estabelecemos certas condições para as crianças, dizendo que, antes de vir treinar, elas 
precisam regar o jardim”, conta Christopher. Em três meses, todas as crianças estavam 
com hortas de verduras. Os lucros das verduras são usados para pagar as mensalidades 
escolares, comprar comida para a família, guardar dinheiro no banco e comprar uma 
nova bola de futebol.

Quando um menino compra sua própria bola de futebol, inicia-se um novo ciclo, que 
treinará mais garotos. “Se alguém me perguntar de quantas bolas eu preciso, direi 
apenas uma”, diz Christopher. “Uma bola pode mudar a vida de uma criança, de uma 
família. Pode transformar uma comunidade”.

HISTÓRIAS SOBRE OUVIR
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Mantendo o foco em Jesus Sudeste da Ásia
Palin cresceu em uma família cristã no norte da Índia. Quando menino, Palin aceitava 
os ensinamentos cristãos apenas de forma superficial e, mais tarde, como estudante 
universitário nos Estados Unidos, passou a considerar-se agnóstico. A trajetória de 
Palin mudou quando ele participou de uma conferência sobre missões de Billy Graham 
em 1976 e, logo depois disso, entregou sua vida a Cristo. Alguns anos mais tarde, Palin 
participou de uma conferência da OM e sentiu que Deus o estava chamando para servir 
na Índia por um ano. Um ano se transformou em vinte.

Hoje, Palin e sua esposa trabalham no sudeste da Ásia, onde uma parte significativa do 
trabalho dele envolve ajudar os trabalhadores da OM a evitar a imposição de aspectos 
culturais do cristianismo sobre outros crentes, anexando bagagem desnecessária aos 
princípios bíblicos.

“O evangelho será diferente em cada cultura”, diz Palin. “Forçar uma versão ocidental do 
cristianismo sobre os outros pode repelir crentes em potencial”.

Por exemplo, Palin criou uma igreja na Índia que se adaptou à cultura local, imitando o 
estilo de oração perpétua (24 horas por dia, sete dias por semana), comum nos templos 
hindus, possibilitando aos interessados chegar a qualquer hora do dia para orar e 
conversar tomando uma xícara de chá.

De acordo com Palin, Jesus e a Igreja não estão vinculados a nenhum rótulo cultural ou 
religioso, nem mesmo ao rótulo de “cristão”. “Não existe comida cristã, não existe roupa 
cristã, não existe casamento cristão.Por mim, você pode se casar sentado em elefantes, 
se quiser”, diz Palin. “A questão é ter Jesus em seu coração.”

HISTÓRIA SOBRE OUVIR

https://missiongap.org/
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Refletindo sobre OUVIR

1)

2)

No geral, você está surpreso com os resultados da pesquisa, uma vez que ela mostra o 
que os cristãos OUVEM em relação ao nosso papel na grande comissão? Justifique sua 
resposta.

Cite duas ou três falas de participantes da pesquisa que mais se destacaram para você. 
Justifique.

3)

4)

Lendo as histórias de Christopher e Palin nas páginas anteriores, como suas vidas 
demonstram que eles OUVIRAM o chamado?

Descreva como a vida daqueles a quem você serve no ministério poderia ser diferente 
se cada pessoa vivesse de forma a abranger totalmente os dois pontos do resumo da 
seção OUVIR.

https://missiongap.org/
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Quando o universitário George Verwer e seus dois amigos viajaram ao México para 
partilhar o amor de Cristo, em 1957, os resultados foram impressionantes. Os jovens 
posteriormente abriram uma livraria cristã e lançaram programas de rádio cristãos 
naquele país. Quando os amigos expandiram seu alcance para a Europa, proclamaram 
a grande verdade de que Deus usa Seu povo para alcançar as nações. Os cristãos se 
levantaram em resposta e a OM nasceu.

Ao longo das décadas, nosso compromisso com aqueles que não conhecem o amor de 
Deus se traduziu em uma infinidade de maneiras de compartilhá-lo, desde ministérios 
que atendem refugiados e vulneráveis, eventos internacionais para jovens e programas 
de arte cristã, até um navio que viaja pelo mundo para compartilhar o amor de Deus e 
atender as comunidades necessitadas. Nós buscamos fazer a luz de Cristo brilhar de 
forma criativa em tudo o que dizemos e fazemos, para que Seu amor chegue até os 
confins do mundo.

“Nós vamos avançar até que toda criatura tenha ouvido o evangelho...  
o mundo é nossa meta!”

George Verwer, fundador da OM

Sobre a OM
Um legado de amor

Sobre o projeto Mission Gap

O projeto Mission Gap começou como uma iniciativa de pesquisa 
global para entender como comunicar de forma eficaz a grande 
comissão aos seguidores de Jesus. Ele se tornou algo muito maior.

A pesquisa evoluiu para um recurso em constante expansão para 
líderes de igrejas e agências missionárias para ajudar a equipar os 
seguidores de Jesus a colocar em prática a grande comissão e tratar 
a falta de missionários observada em culturas no mundo todo.

Entre em missiongap.org para ter acesso aos últimos 
recursos e materiais criados especialmente para seu 
ministério.

Para mais cópias, recursos e engajamento, acesse missiongap.org.

A pesquisa Mission Gap é possível graças à generosidade de um parceiro da fundação.

A Ministry of

1 - Gordon Conwell
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Marcos 16:15 NAA

“Vão por todo o mundo  
     e preguem o evangelho 
          a toda criatura”.

E disse-lhes:

A Ministry of
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