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Jesus Cristo, dentre outras coisas, veio 
estabelecer o Reino dos céus na terra. 
Seu ministério e suas pregações sempre 
giravam em torno de sua interpretação 
correta das escrituras e da necessidade 
que há em formar bases firmes do evan-
gelho por onde se passa. O Filho de Deus 
foi um dos maiores revolucionários do 
seu tempo e pensando de forma huma-
na, acabou se tornando o primeiro már-
tir em defesa do evangelho genuíno.

Houveram ainda grandes mártires 
que deram sua vida para o crescimento 
do evangelho, pessoas que se entrega-
ram para que essa semente chegasse 
aos lugares mais hostis. Nos dias atuais 
a igreja continua com uma grande mis-
são: pregar o evangelho a toda criatura. 

A igreja precisa se apressar em pre-
gar em todo o mundo para que a vinda 
de Cristo aconteça. “E este evangelho do 
reino será pregado em todo o mundo, em 
testemunho a todas as nações, e então 
virá o fim”, Mt 24.14.

A verdade é que ainda hoje existem 
muitos países que perseguem os cris-
tãos e que são totalmente fechados 

4º Trimestre de 2020
Tema: Jesus, o Salvador!

Fonte consultada: 
  https://www.portasabertas.org.br

A missão que nos resta

PÁGINA  1 / 1

para a pregação do evangelho. A pala-
vra de Deus afirma que nada pode parar 
a igreja do Senhor, por isso precisamos 
orar com fé e, na medida do possível, 
nos disponibilizarmos para o campo 
missionário.

Veja abaixo uma lista atualizada dos 
10 países mais hostis ao Evangelho: 

1º - Coreia do Norte
2º - Afeganistão
3º - Somália
4º - Líbia 
5º - Paquistão
6º - Eritreia
7º - Sudão
8º - Iêmen
9º - Irã
10º - Índia
Ore, apoie e incentive o campo mis-

sionário, pois essa não é uma missão 
apenas de alguns, é a missão da igreja 
do Senhor.

“...e, indo, pregai, dizendo: É chegado 
o Reino dos céus”, Mt 10.7.

Jesus, o Mestre
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