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Geralmente, quando se pensa em missões o que nos vem 

à memória são obras missionárias em países como Coréia do 

Norte, Afeganistão e outros países, lugares onde a igreja é extre-

mamente perseguida. Em todo o mundo, mais de 360 milhões 

de cristão sofreram algum tipo de perseguição em 2021. No Afe-

ganistão onde o Islamismo é a religião oficial, quem se converte 

ao cristianismo é considerado insano e, se descoberto, pode ser 

morto pelo simples fato de confessar a Jesus como seu único 

Senhor. Na Coréia do Norte, os cristãos são intensamente perse-

guidos; se capturados, podem ser presos, torturados ou mortos 

e seus familiares têm o mesmo fim. Esses cristãos guardam sua 

fé em segredo até dos entes queridos, pois temem que seus 

filhos contem a amigos, o que poderia ser uma sentença de 

morte para eles. Apesar de tudo, eles seguem firmes e perseve-

rantes em sua fé.

A perseguição religiosa não é algo recente. A Bíblia relata 

que Estevão, cheio do Espírito Santo, realizava sinais e mara-

vilhas, e anunciava o amor de Cristo, porém foi perseguido e 

apedrejado até a morte (At 6 – 7). O Apóstolo Paulo, por di-

versas vezes, esteve encarcerado: em Filipos, ele foi preso por 

expulsar o espírito de adivinhação de uma jovem (At 16.16-40); 

em Jerusalém (At 21.33) e em Roma (At 28.20), ficou preso por 

levar o Evangelho. João Batista, aquele que batizou Jesus no 

Rio Jordão, foi decapitado e sua cabeça foi entregue em uma 

bandeja por pregar a verdade (Mt 14.1-11).

O que esperar dos tempos atuais? Poderíamos pregar o Evan-

gelho em pleno século XXI sem que fôssemos prosseguidos? A 

resposta encontra-se na Bíblia. Jesus disse que no mundo terí-

amos aflições (Jo 16.33) e que nós seríamos odiados por todos, 

mas, se perseverássemos, seríamos salvos (Mt 10.22). Então, as 

perseguições não devem ser motivo para que não atendamos 

ao IDE de Cristo. Depois que aconteceu o Pentecostes, os discí-

pulos, impulsionados e capacitados pelo Espírito Santo, come-

çaram a apregoar o Evangelho por toda parte. Eles entenderam 

e atenderam ao chamado, isso fez com que a igreja crescesse e 

tornasse o que é hoje. 

Nós, que somos templo do Espírito Santo, não devemos te-

mer as perseguições, antes temos que pedir a Ele que nos 

direcione, nos dê sabedoria e estratégias para falar do amor 

de Deus onde quer que estejamos. Lançar a preciosa semente 

em tempo e fora de tempo, certos de que o Espírito se encar-

regará de convencer o homem de seu pecado. Ele nos capaci-

ta; transformando-nos em verdadeiros missionários a serviço 

do Rei. Enchendo-nos de unção e fazendo arder em nosso 

peito o amor pelas almas que caminham para a perdição. 

Cumprir o IDE é uma responsabilidade nossa. Não precisamos 

necessariamente atravessar o Atlântico para falar do amor de 

Deus. Façamos, portanto, missões em nossa casa, nossa esco-

la, nossa faculdade, nosso trabalho e onde quer que o Senhor 

nos direcione a ir.

ELE NOS CAPACITA
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#conectou?

3º Trimestre de 2022: Espírito Santo presente em todo o tempo.
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O ESPÍRITO SANTO E A OBRA MISSIONÁRIA 


