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O trabalho missionário ainda é uma tarefa cheia de desafios 

e impeditivos. A verdadeira missão vai além de apresentar o 

Evangelho às nações, e sim, também apresentar pessoas trans-

formadas, renovadas e comprometidas com o Reino de Deus.

O trabalho missionário é um trabalho gradativo, penoso e 

cheio de imprevistos, tornando seu processo muito mais com-

plexo do que a maioria das pessoas imaginam.

Existem dificuldades pré-definidas em um trabalho missioná-

rio, seja de forma local ou com alcance universal.

A) Pessoas apegadas a suas próprias crenças

B) Culturas diferentes

C) Perseguição religiosa

D) Intolerância religiosa

E) A humilhação

F) O alto nível de rejeição.

G) Lutar contra a baixa autoestima

H) Lutar contra políticas públicas concernentes a religião.

I) Falta de treinamento

J) Falta de estratégias evangelísticas

Mas poderíamos dizer que a maior dificuldade na obra mis-

sionária é encontrar pessoas que assumam um posicionamen-

to missionário, e isto é tão sério, que existem nações que no 

mundo o Evangelismo é de 0,0%.

Apesar de todo cristão ser chamado para o “Ide” do Senhor 

Jesus, a procura para tal ainda é muito pequena.

A AMTB (Associação de Missões Transculturais Brasileiras) di-

vulgou dados no ano de 2017, apresentando o número de quinze 

mil missionários no campo, sendo que dessa quantidade 17% não 

tiveram qualquer tipo de treinamento e capacitação.

Dentre os grandes problemas relatados para o trabalho mis-

sionário, ainda existe um que acaba solidificando a dificuldade 

em fazer o trabalho missionário, a Igreja.

Algumas Igrejas têm se comprometido com teologias que 

não apontam para a necessidade da humanidade conhecer a 

Cristo e se render a obra da cruz, se embasam em teologias de 

prosperidade onde a concentração de bênçãos ficam só entre 

quatro paredes, dentro do seio familiar, e isto é um erro, pois a 

missão determinada por Cristo foi de compartilhar o seu Evan-

gelho a toda criatura, e se este não for o foco da igreja, esta 

igreja está corrompida.

Escreveu Charles H. Spurgeon:

“Todo cristão é um missionário ou um impostor”.

Que sejamos a diferença que o mundo tanto espera.

#CompartilheJesus!

O desafio missionário
#conectou?

4º Trimestre de 2019:  Escapa-te por tua vida!
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