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APRESENTAÇÃO 
 
Há pelo menos dois anos eu vinha acalentando um 
sonho: organizar uma pequena Antologia de Poemas 
Missionários, reunindo poemas de, sobre e para 
Missões – antologia que você, amigo leitor, agora tem 
diante de si. 
 
Dado meu duplo envolvimento com estes temas – a 
promoção e divulgação da poesia evangélica, através 
do blog homônimo (Poesia EvangélicaPoesia EvangélicaPoesia EvangélicaPoesia Evangélica), e também com 
a obra missionária, através dos blogs Veredas Veredas Veredas Veredas 
MissionáriasMissionáriasMissionáriasMissionárias e EquattoriaEquattoriaEquattoriaEquattoria, percebi esta lacuna, no 
tocante a subsídio (não apenas especificamente 
poético) devocional/inspirativo sobre este tema 
fundamental - ou melhor, capital para todos nós, 
enquanto membros agentes do corpo de Cristo.  
 
Portanto, a idéia é que esta antologia venha a, num 
primeiro momento, auxiliar o trabalho dos 
missionários e dos pequenos (e por que não, grandes) 
promotores de missões espalhados pelas igrejas 
deste Brasil afora – com poemas para serem 
declamados em cultos e eventos missionários, e 
também para ilustrarem páginas de informativos de 
igrejas ou de missões, além de sites e blogs. E ainda, é 
claro, promover a edificação de todos os leitores e da 
igreja de uma forma geral.  
 
Ao fim do livro, reuni num ApêndiceApêndiceApêndiceApêndice uma coletânea de 
frases relativas a Missões e Evangelismo, com o 
propósito de agregar valor e aumentar a utilidade do 
mesmo para os já referidos objetivos de promoção 
missionária e edificação. 
 

http://poesiaevanglica.blogspot.com/
http://veredasmissionarias.blogspot.com/
http://veredasmissionarias.blogspot.com/
http://equattoria.blogspot.com/
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A antologia está confeccionada no formato de livro 
eletrônico, de circulação gratuitagratuitagratuitagratuita pela internet (uso 
não-comercial), como as outras antologias que já 
organizei.  
 
Convido você amigo leitor, a não apenas ler, mas a 
compartilhar esta obra com seus irmãos e amigos, e 
ainda com as lideranças de sua igreja, e aqueles de 
seu conhecimento envolvidos de alguma forma com a 
obra missionária. Como dito, o livro não pode ser 
vendido, mas você pode redistribuí-lo 
eletronicamente, e ainda imprimi-lo para uso pessoal 
ou para distribuir entre interessados. 
 
Vamos juntos esforçar nossas mãos, joelhos e 
recursos, a cada dia um metro, um minuto, um real a 
mais, pois, se o Evangelho avança em diversas 
frentes, e a tecnologia (que nos serve de ferramenta) 
progride também célere, os campos branqueiam cada 
dia mais rápido, e não há ceifeiros que possam cobri-
los, embora sejamos (cristãos) em número suficiente, 
e tenhamos recursos suficientes. Eis o paradoxo que 
nos cabe demolir.  
 
Tenha uma boa leitura.  
 
Avante, por Cristo!    

 
 
Sammis Reachers 
 

sammisreachers@ig.com.br 
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PASSA À MACEDÔNIA E AJUDA-NOS 
 
Final de século. 
Ante o quadro fatídico da morte, 
a humanidade agoniza no seu leito, 
sem timão e sem bússola pra o Norte, 
repleta de ateísmo e preconceitos. 
 
Vem do Japão, Polinésia e Inglaterra, 
da Nigéria, Brasil e da Polônia. 
O clamor é uma voz de toda a terra: 
preciso de ajuda, passa à Macedônia. 
 
O grito atroz penetra-te a alma? 
Passa aos prostíbulos em desilusões, 
sem Deus, sem paz, sem salvação e acalma 
o frenesi das prostituições. 
 
À macedônia dos encarcerados, 
Dos assassinos, loucos desvairados, 
Dos que em si mesmo não tem mais confiança, 
passa depressa, antes que a noite desça, 
antes que o sol da vida se escureça 
e vai dizer que ainda há esperança. 
 
Há uma macedônia tão carente, 
que clama por ajuda e por cuidados 
e pelo amor de cada um dos crentes: 
é a macedônia dos que estão desviados, 
e antes que cesse seu clamor profundo, 
vamos, irmãos, buscá-los lá no mundo! 
 
Os leitos de hospitais são macedônias 
que no terrível estertor da morte, 
clamam desesperadas por ajuda, 
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a fim de ver mudada a sua sorte, 
por isso esteja atento o nosso ouvido, 
para urgente atender aos seus gemidos. 
 
Há um trabalho árduo e persistente 
para fazermos pra o Reino de Deus 
e só fará aquele que for crente, 
passando à macedônia dos ateus. 
O materialismo é sua crença 
mas precisam de Deus em graça imensa. 
 
Há uma macedônia de oprimidos, 
no vão espiritismo absorvidos 
pela força do mal de Satanás. 
Passa com fé, irmão, a essa cidade, 
ajuda-os a crer que há liberdade 
em Cristo que tem vida, amor e paz. 
 
Passa à Macedônia e ajuda-nos... 
 
É o grito do Universo moribundo, 
que nos convida a ir por este mundo: 
Seja ao vizinho, parente ou a estranhos, 
seja à cidade, Estado ou ao País, 
ou mesmo a atravessar longas fronteiras, 
erguer bem alto a singular bandeira, 
cujo mastro é formado pela cruz, 
hasteada pelo Sangue de Jesus! 
 
Eu irei aonde quer que Ele me ordene. 
Quero ser uma luz, brilho perene, 
e orar constantemente assim: Senhor, 
para um viver de santidade, muda-nos. 
E como Paulo, em visões de exílio, 
ir aos irmãos que clamam por auxílio: 
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- “Passa à Macedônia e ajuda-nos!”. 
 
Recife, 21 Jul 84 
 

PS: O Espírito Santo revelará ao leitor outras inúmeras 

“macedônias” que clamam por sua ajuda. 
 

Eliúde Marques 
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OBRA MISSIONÁRIA 
 
Um chamado, um anseio, uma esperança; 
um olhar se evolando na distância; 
uma voz cujo eco não se cala; 
uma fé que ninguém pode arrancá-la; 
um espírito rendido em oração; 
uma vida doada – o coração. 
 
Obra missionária! 
Campo aberto da mais febril batalha. 
Luta sem par das trevas com a luz, 
guerra que é feita em nome de Jesus! 
 
Se Deus te chama, apressa, meu irmão, 
é tempo de cumprir tua missão 
aqui, ali, além, seja aonde for, 
estando na vontade do Senhor! 
 
África, Índia, América, o mundo inteiro 
precisa crer que Deus é verdadeiro. 
Que não é mito, é vivo, santo, eterno 
e quer livrá-lo do tão vil inferno. 
 
Brasil, Ásia, Europa, o mundo inteiro 
espera pelo crente brasileiro. 
Um povo que está cheio de poder 
e que na Obra missionária crê. 
 
Certo está de que Quem o convocou 
o necessário providenciou, 
e há de prover toda a necessidade, 
porque Sua Palavra é a verdade. 
 
Obra missionária! 
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Da Suécia teu brado nos ergueste 
e arraigada entre nós permaneceste, 
e até hoje o amor dos que venceram 
arde na vida dos que o receberam. 
 
Joel Carlson, Daniel Berg, Gunnar Vingren: 
pés que na terra nunca descansaram, 
santos que deram todo o coração, 
vidas de fé que não se apagarão. 
 
Obra missionária! 
África negra, África escrava, 
legado de trabalho que imigrava 
à nossa Pátria em tempos de outrora. 
Ergue-te, pois, Brasil, é tua hora 
de lembrares que foste libertado 
e a África ainda é escrava do pecado... 
 
Se Cristo te chamou e ainda chama, 
vai, porque grande é a multidão que clama. 
Se Deus chamar-te, moço, é que precisa, 
vai, que o Senhor se responsabiliza! 
 
Se Deus comissionou urgentemente, 
deixa tua pátria e deixa tua gente 
em busca de almas de criança e velho, 
e esse Deus que chamou para o dever, 
há de te sustentar com seu poder, 
na transmissão do seu santo Evangelho! 
 

Eliúde Marques 
 

 

 



14 
 

CADA CRENTE UMA MISSÃO 
 
Nestes momentos cheios de alegria 
que enchem nossa alma e nossos corações, 
quando podemos com toda harmonia 
fazer notório as grandes pregações, 
lembremo-nos, irmãos, dos missionários 
que levam a lutar a salvação, 
atravessando os pântanos e as selvas, 
ameaçados de grandes perigos, 
levando a Bíblia a longas regiões. 
 
Como lutaram o irmão Daniel Berg 
e Gunnar Vingren! Como pelejaram! 
Atravessando as matas, incansáveis, 
longos caminhos, regiões inabitáveis 
para levar a paz, a esperança e o amor. 
 
Pará, foi mui distante a mensagem eterna 
que às terras brasileiras enviaste, 
quando a cegueira, o vício, a tradição 
escravizavam cada coração, 
em tempo boa semente semeaste. 
 
Bandos de aves em vozes harmoniosas, 
borboletas azuis que lá se vão... 
Entre a mata cerrada o sol vai se coando 
e a blandícia do vento murmurando 
frases de alento para o mensageiro, 
que entre a folhagem espessa vai passando: 
o missionário cheio de esperança, 
para levar ao lar sem vizinhança, 
de distância em distância, 
a mensagem de fé e salvação. 
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A porta foi aberta, o caminho preparado: 
Por ele já passaram multidões, 
Salvação alcançaram, foram batizados 
E hoje descansam das tribulações. 
 
Ó como é tão sublime esta certeza 
de encontrarmos os nossos mensageiros, 
lá no lugar onde não há tristeza 
mas para sempre gozo verdadeiro. 
 
E para que a Pátria estremecida 
não sofra do pecado o seu salário, 
e tenha para sempre a paz e a vida, 
cada um de nós seja um missionário! 
 

Jaboatão, Out 1970 
 

Eliúde Marques 
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EIS-ME AQUI 
 
Eu ouço além, Senhor, tua chamada 
e o vasto campo eu vejo a florescer; 
porém, desejo estar bem preparada 
e revestida pelo teu poder! 
 
Eu quero dar-te a minha vida inteira, 
embora eu nada represente ou seja; 
quero ser luz, ser paz e ser bandeira 
hasteada para o bem da tua igreja! 
 
Eu sei que Tu tens preparado tudo, 
'té mesmo o que jamais pude antever; 
o pão, a veste, o amor e, sobretudo, 
a graça e a firmeza de vencer. 
 
Se queres, pois, Senhor, toma a tenaz, 
toca os meus lábios porque sempre cri 
que esse teu toque me fará capaz 
de assim dizer: Envia-me, eis-me aqui! 
 

Eliúde Marques 
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Apostolus Brasilis 
 

Dedicada a todos missionários de Deus 

que trabalharam e trabalham no Brasil. 

  

Pelos caminhos de meu Brasil missionário, 

 por esta terra que já me conquistou, 

 por este povo que chamo de irmão, 

conheci a alegria de ser um visionário 

 amar este lugar que também Cristo amou 

 e peregrinar com versos livres no coração. 

 

Nos caminhos do país construí família, 

 criei filhos e fiz história. 

A terra recebeu as raízes e deu seus frutos: 

 maduros frutos da Obra. 

 E no olhar de um povo que não cobra 

 o brilho alegre da satisfação. 

 

Mas, meu Deus, é imenso o Brasil em seus caminhos 

 e nesta terra o que se planta dá, 

 mas o povo necessita de carinhos 

 como criança ao colo de mãe 
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 que desce ao solo preparado, sem espinhos, 

 aprendendo o jeito cristão de caminhar. 

 

Por isso, nos caminhos que agora são teus 

 em solo fértil transforma a terra cansada 

 e do povo que é o teu povo constrói, ó Deus 

uma Igreja que de Cristo enamorada 

em família mantenha sempre a comunhão 

cujo elo venha do Alto ao coração. 

Josué Ebenézer 
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SENHOR, EU QUERO SONHAR! 
 
Senhor, eu quero sonhar! 
Pois o sonho pode me levar a lugares que a realidade de hoje 
não me permite ir. 
Através dele posso ver além do que os meus olhos vêem, 
e movida por ele, posso realizar o que todos julgam impossível. 
Mas eu não quero sonhar qualquer sonho, Senhor. 
Eu quero que os meus sonhos sejam os teus sonhos para mim 
pois só assim sei não sonharei em vão. 
 
Quero sonhar com a paz 
e sentir-me um instrumento teu para promovê-la. 
Quero sonhar com uma igreja viva 
e como célula desta reproduzir esta vida no meio onde estou. 
Quero sonhar com um mundo salvo,  
mas sendo um cumpridor da missão de anunciar o evangelho. 
 
Não me deixe acomodar-me à realidade que não me faz feliz, 
me ajude a sonhar,  
acreditar no meu sonho, 
sentir paixão por ele 
e lutar por sua concretização. 
 
Quantas vezes tenho sido barrada pelos gigantes  
que se colocam à minha frente não me permitindo ver a glória de 
Deus. 
Eu quero sonhar! Pois sonhando aprendo a ter fé. 
Sonhando eu digo para os obstáculos, que eles não são maiores 
que o Deus que me fez sonhar. 
 
Gina Melo 
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Missões em atos 
  
De Atos tiro a lição mais singela: 
o mundo só se ganhou por etapas. 
A Boa Notícia então se revela 
sem tu te ateres a todos os mapas. 
  
Primeiro Jerusalém que, tão bela, 
extravasa à Judéia, que escapa, 
por sua vez, a Samaria e dela 
chega aos confins do grão múndi mapa! 
  
Que a lição eu mesmo aplique a meu mundo —  
pregar com a vida e lábios agora 
a mulher, filhos, vizinhos, amigos, 
  
profundos, rasos, distantes, contíguos; 
e possa em mim, focado no outro embora, 
calar primeiro a Mensagem mais fundo! 
 
 Fabiano Medeiros 
 

 

 

 

 

 

 



21 
 

NECESSIDADE 
 
O mundo vasto e imenso, 
Populoso, complicado, denso 
Chegou a um grave limite: 
Foi aniquilada a sã moral, 
Prevalece o que é anormal, 
A corrupção tem forte apetite! 
 
O que mais pode acontecer? 
Como isto mudar, o que fazer? 
Ainda existe uma esperança? 
De que o mundo está precisando? 
De que estamos necessitando? 
Como deter o mal que avança? 
 
Para uma mudança acontecer, 
Deus precisa de mim e de você! 
 
Deus precisa de pessoas inteligentes 
Que lhe sejam fiéis e tementes; 
 
Deus precisa de pessoas ativas, 
Alegres, resolvidas e comunicativas; 
 
Deus precisa de pessoas equilibradas, 
Honestas, íntegras e empenhadas; 
 
Deus precisa de pessoas amáveis, 
Firmes, fortes, amorosas, estáveis; 
 
Deus precisa de pessoas envolvidas, 
Decididas, éticas, comprometidas; 
 
Deus precisa de pessoas que avancem, 
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Motivadas, corajosas, que se lancem... 
 
Deus precisa de pessoas com coragem, 
Resistentes e que tenham Sua mensagem. 
 
Deus precisa de pessoas ousadas, 
Que tenha fé e sejam determinadas. 
 
Deus precisa de pessoas com ações 
Que saibam cumprir suas atribuições. 
 
Deus precisa de pessoas especiais, 
Verdadeiras que não mintam, jamais! 
 
Deus precisa de pessoas visionárias, 
Trabalhadoras, servas, missionárias. 
 
Deus precisa de pessoas idealizadoras, 
Sem orgulho, tranqüilas, servidoras... 
 
Deus precisa de pessoas! 
 
Sim, a missão é grande demais  
E Ele convoca os simples e especiais 
Para um trabalho intenso realizar. 
Deus está intensamente preocupado 
Com o mundo perdido e errado 
E Ele tem a solução, Ele pode mudar! 
 
Deus precisa de Pessoas! 
 
Bem, 
Podemos deixar tudo como está 
E ver o inimigo ativo prosperar 
Ou pregar a liberdade que reluz... 
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Então, se você tem de Deus o temor, 
Apresente-se para a Missão de Amor: 
Proclamar a Vida que há em Jesus! 
 
Noélio Duarte 
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TEMPO DE AGIR 
  

 Que tempo é esse? 
  
Olhando tudo ao redor, 
Vejo com preocupação 
Um mundo cada vez pior, 
Sem paz, vida e salvação! 
  
É um tempo 
De medo, 
Ansiedade, 
Impiedade; 
  
De injustiça, 
Maldade, 
Crueldade... 
  
De exploração, 
Desavença, 
Descrença... 
  
De agressividade, 
Ingratidão, 
Complicação... 
  
De abandono, 
Insensibilidade, 
Necessidade... 
  
De indiferença, 
Desilusão, 
Omissão! 
  
É o cenário cruel, de agora, 
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- São os desafios desta hora –  
É uma realidade tão dura... 
E a constatação é real: 
Aumenta o pecado e o mal 
- É o tempo da semeadura! 
  
Cristãos, 
O tempo de agir, chegou! 
Jesus mesmo assim declarou: 
“Levantai vossos olhos e vede: 
É tempo de semear e colher, 
Há muito trabalho a se fazer... 
Estou convosco, crede! 
  
E se o mal é devastador,  
Jesus Cristo é resgatador, 
E ele nos deu uma missão: 
Semear Sua Palavra de Luz, 
O evangelho ao perdão conduz 
- Salvar vidas está em nossas mãos! 
  
Noélio Duarte 
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HÁ FOME NA TERRA 
 
Há fome na terra... 
Fome, muita fome, 
(E isto faz tanto mal...) 
Fome que assola, 
Fome que desola, 
Fome: dor sem igual! 
  
Há fome na terra... 
Sim, fome que está aí: 
Cerca-nos por todos os lados 
E vemos seus resultados 
Em cada vida a cair... 
  
Há fome na terra: 
Fome de alimento, 
De sustento, 
De sentimento... 
  
Fome... 
De atenção,  
Aceitação, 
Aproximação... 
Fome, sim, 
De carinho, 
De caminho 
De um tempinho... 
  
Há fome, muita fome... 
De calor, 
De valor, 
De amor... 
  
De profissão, 
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De satisfação, 
De realização... 
  
De moradia, 
De alegria, 
De simpatia... 
  
De escutar, 
De aceitar, 
De falar... 
  
Há fome demais: 
Fome que não passa, 
Fome que arrasa: 
Há fome de Paz! 
  
Há fome na terra... 
Como negar? 
Como deixar? 
Como disfarçar? 
  
Sim, a fome é demais, 
Toma os espaços sociais... 
O clamor é crescente, 
O grito é forte, urgente, 
E não podemos negar mais! 
  
Mas entre todas as fomes 
Existentes entre nós, 
Há uma fome premente, 
Há uma fome inclemente, 
Há uma fome insistente 
Expressa em cada voz real 
Que se ouve a clamar: 
É a fome espiritual! 
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Foi o Senhor Jesus quem falou: 
“Dai-lhes vós também de comer...” 
“Não os deixe assim viver...” 
“Mostre vida, expresse amor...” 
Sim, alarguemos a nossa visão 
- É preciso participação – 
Nisto expressemos nosso vigor! 
  
 A fome de Deus é maior 
- Talvez a fome pior – 
Pois ela à morte eterna conduz... 
E só pode ser saciada 
Se a igreja conscientizada 
Levar o Pão da Vida – Jesus! 
  
Sim, Jesus é o Pão da Vida, 
Ela sacia toda a fome! 
Ele é a esperança, 
Ele é a saída 
Ele cura toda ferida: 
Jesus – Há poder nesse NOME! 
 
Noélio Duarte 
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PROCLAMAÇÃO 
  
  

Olhando o caído, 
Falido, 
Descrente, 
Imprudente, 
Impotente, 
Vazio, 
Magrinho, 
Indecente, 
Descontente, 
Sem voz, 
Sem razão... 
Gemendo 
Sofrendo 
Angústia atroz... 
Eu me lembrei 
Que um dia, 
Na estrebaria, 
Lá em Belém, 
Deus nos deu 
O Filho seu 
- Dádiva maior – 
Sumo bem! 
  
Veio Jesus 
Trazendo sua luz, 
Dando esperança 
- graça que alcança – 
Qualquer um que crer: 
Quer rico, quer pobre, 
Quer leigo, quer nobre 
- Qualquer raça ou cor – 
Afinal, a sua vinda 
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(História tão linda) 
É Deus doando amor! 
  
Ah, se tivéssemos! 
Ah, se soubéssemos! 
Ah, se enfrentássemos 
O maior desafio: 
Jesus divulgar, 
Jesus propagar, 
Jesus nome sério, 
Coroa do Evangelho! 
  
Veríamos, então, 
O ser pecador, 
Retornar humilhado, 
Sofrido,  
Arrasado, 
Arrependido, 
Marcado, 
Mas mudado! 
  
E Deus, compassivo, 
Abraçando festivo, 
Dando-lhe beijos, 
Ofertando-lhe um anel... 
E assim recolhendo, 
Em clima de festa, 
Dando-lhe abrigo, 
Num abraço amigo, 
Dizendo-lhe: “Filho, 
Agora tens brilho! 
Aqui no meu lar, 
Seguro e tranqüilo, 
Bênçãos eternas 
Irás desfrutar!” 
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MISSÕES é isto: 
É ver Jesus Cristo  
Mudando cada ser! 
Se recursos nós temos, 
Se anunciar nós podemos, 
Missões... Por que não fazer? 
 

Noélio Duarte 
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CONSTATAÇÃO    

  
É um fato constatar: 
Cristãos estão parados, 
Estagnados e limitados... 
  
Já não querem labutar,  
Atuar, 
Praticar, 
Propagar... 
  
Vivem sempre oscilando, 
Relutando, 
Mudando, 
Divagando... 
  
O crescimento é limitado, 
Desacelerado, 
Descompassado, 
Descompromissado... 
  
Mas onde está a fé? 
Que resultado se quer? 
As promessas desconhecem, 
Não cultuam, não crescem, 
Dormem o sono da letargia 
E não exercem a mordomia... 
  
E o mais grave, no momento, 
Em um mundo cibernético, 
É que quem não está atento 
Torna-se apático e céptico; 
Quem pára, retrocede; 
Quem não trabalha, atrapalha; 
Quem não divulga, impede; 
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Quem não ajunta, espalha. 
Quem não se esforça, desiste; 
Quem não dá frutos, fica só; 
Quem não se arrisca, resiste; 
Quem não ousa, não vê o melhor! 
Mas o que Deus espera de nós? 
- Que deixemos o comodismo; 
- Que abandonemos o ativismo; 
- Que levantemos a nossa voz! 
E em meio a tanta descrença,  
Num tempo de isolamento, 
Deus quer ver-nos em crescimento 
E libertar-nos da indiferença. 
  
Por que tanta acomodação 
Diante do erro e da confusão? 
Vale, vale a pena lembrar: 
Há esperança para o mundo 
Pois Deus com amor profundo 
Ofereceu Jesus para nos resgatar!  
  
Então, 
Façamos uma revolução 
Com paz, esperança e ação! 
Vamos agir, dessa vez, prá valer: 
O Evangelho é mensagem forte, 
Proclama Cristo, o Vencedor da morte 
E Ele liberta, pois tem todo poder! 
 
Noélio Duarte 
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IDE E PREGAI... 
 

Contempla o mundo... Vês? Mal incessante... 

Fome, discórdia... Triste é o existir. 

Se te conturba essa angústia constante, 

tem como lema, o amor maior: servir! 

 

Deixa tua casa e aceita o chão distante, 

por aonde a mão do Pai te conduzir. 

Mesmo que  incerto possa ser o instante, 

enfrenta a dor com a paz do teu sorrir. 

 

Sê missionário da voz nazarena, 

prega a Palavra, que o sofrer serena, 

mostra que, em Cristo, o estranho é teu irmão. 

 

Deixa tua casa! E vai curar feridas, 

liberta as almas, presas, oprimidas, 

com teu viver de fé e compaixão! 
 

 Patricia Neme  
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UMA BÊNÇÃO 
 

Deus te chamou para ser uma bênção 

Não só na igreja quando a louvar; 

Mas onde por teus pés, qualquer lugar, 

Não importa em que cidade ou nação. 

 

Deus te chamou para ser uma bênção, 

A sua Santa Palavra anunciar; 

E ai de ti se não for para Nínive, 

Fugir para Tarsis e se calar! 

 

Porque, meu irmão, Deus te chamou para 

Ser uma bênção na grande seara 

Levando a semente da redenção! 

 

Levanta-te deste sono profundo, 

Ide, pregando, por todo este mundo 

Que só Jesus Cristo é a SALVAÇÃO! 

Antonio Costta 
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MISSIONÁRIOS 
 

Somos Missionários... 

 

Nossa casa já deixamos, nossa gente, nosso chão 

Porque temos aprendido que há vida em Tua mão 

A herança rejeitada, a tudo dizemos não 

Pois seguimos as pegadas, encontrando em Ti o pão 

 

E temos por ganho muito mais, o galardão 

E nossa alma encontrou consolação 

A nossa vida tem em Ti sua razão 

E temos hoje garantida a Salvação 

 

 

 

Nossos pais, irmãos e filhos já ficaram para trás 

Porque em Ti temos achado um amor que satisfaz 

As riquezas desta vida, já não vamos procurar 

Pois promessas nós já temos de no céu Te encontrar 

 

E temos por ganho nossa vida em Ti, Senhor 

Porque perdemos este mundo sem valor 

E cantaremos pra ti nosso louvor 

Tu és o nosso Rei e nosso Salvador! 

Joed Venturini 
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O BATUQUE NA MADRUGADA 

A noite já virou madrugada 

No silêncio desta hora mansa 

Posso ouvir claramente a batucada 

Cujo ritmo meus ouvidos alcança 

 

 

É um batuque que parece não cessar 

Noite e dia ele se faz sempre ouvir 

Leva minha alma a meditar 

Tirar de meus lábios o sorrir 

 

 

Quantas vezes esquecemos a oração 

Nem lembramos que estamos em guerra 

Perdemos o ritmo da intercessão 

Mas a batucada na noite não encerra 

 

 

Quão poucas vezes falamos do Senhor 

Tão esporádico é nosso testemunhar 

Como é raro sofrermos de outro a dor 

Mas o batuque pagão parece não terminar. 

 

 

A nossa oferta é quando muito anual 

É mais sacrifício que alegre fluir 

Não ajudamos os outros na senda celestial 

Mas a dança do inferno não quer diminuir 
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Enquanto Missões é um Culto Especial 

Algo para apenas, às vezes lembrar 

Muitos correm risco de perdição eternal 

E o tambor do feiticeiro continua sem findar 

 

 

Se o ritmo do maligno é tão pertinaz 

Não sejamos nós menos perseverantes 

Pode o inimigo ser audaz 

Sejamos então muito mais constantes 

E se o Batuque da Madrugada Africana 

Teima em não suster seu som  

Respondamos com triunfal Hozana 

Levando de Cristo o Precioso Dom! 

Joed Venturini 
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Campos Brancos 

Quando vejo os campos brancos a ceifar 

As carências mil de obscura etnia 

Na obra de missões fico a meditar 

Que outra não há com maior valia. 

 

Quando ouço o clamor das nações pagãs 

Que nunca ouviram o Evangelho Teu 

Quero dedicar noite, tardes e manhãs 

Deixar inflamar o coração meu. 

 

Tantos povos precisam ainda ouvir 

Para tantos falta a esperança 

Impossível me omitir. 

 

E no fragor desta imperiosa lida 

Só me resta uma tristeza: 

"Tão grande a visão, tão curta a vida!" 

Joed Venturini 
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Ouvindo o clamor, atendendo ao chamado 

 

   Ainda ouve-se o clamor 

   Das nações que estão sem luz, 

   Nada sabem de Jesus 

   Não conhecem seu amor 

 

   Ouvimos Deus perguntar: 

   Quem há de ir por nós 

   E doar a sua voz 

   Pra o evangelho anunciar? 

    

   Não é hora de emudecer 

   Nem tampouco se esconder 

   Mas atender este clamor 

 

   Seja pregando, orando ou ofertando 

   Se as nações estão clamando 

   Então usa-me Senhor. 

 

    José Roberto Celestino Pedrosa 
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MISSIONAR É: 
 
Subir o monte da preguiça 
Vencer o monte do comodismo 
Superar um monte de orgulho 
Derrubar montes de egoísmo 
Resistir firme às tentações 
Que a nós se apresentam aos montes 
Ultrapassar os montes de tribulações 
Que tentam nos cansar todo instante. 
Não ouvir um monte de palavras 
De muitos que tentam nos enfraquecer  
Montam planos para que não prossigamos 
E que por medo dos montes desistamos 
Para a obra de Deus não fazer. 
É subir ao monte de Deus  
E em sua presença se humilhar 
Um monte de lágrimas derramar 
Porém sem se deixar entristecer 
Voltar caminhando pelos montes 
Na certeza que vamos colher 
Almas que aos montes virão 
Juntar-se a esta grande comissão 
E por fim ouvir O Senhor dizer: 
“Oh como são formosos 
Os pés dos que anunciam 
Sobre os montes cada dia 
Minha grande salvação 
Vinde ó ceifeiros 
Receber do meu Cordeiro 
Vosso grande galardão”. 
 
 José Roberto Celestino Pedrosa 
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Onde estão os teus pés? 
 
Admiramos  
Pés nas passarelas desfilando 
Pelas ruas caminhando 
Pés limpos, bem cuidados 
Pés nobres bem calçados 
Pés que dançam elegantemente 
Que andam nos melhores ambientes. 
Julgamos pés pela aparência  
Sem muitas vezes atentar 
Que muitos destes pés 
Correm pra sangue derramar 
Apressam-se para fugir de Deus 
Andam sem rumo, sem direção 
Correm de um lado pro outro 
Procurando salvação. 
Às vezes a encontram  
E passam por cima, pisam-na, 
Desprezam-na. 
Mas aos nossos olhos são pés limpos, 
Bem cuidados, bem calçados, 
Bem polidos, pés lindos. 
Bem diferentes de outros pés, 
Engalicados de tanto andar 
Sujos pela poeira dos caminhos 
Feridos por pedras e espinhos 
Inchados por montes escalar. 
Quem poderá admirá-los 
Esses pobres pés coitados 
Em que nada de nobre há? 
Mas há alguém que os enaltece 
A esses pés enobrece 
Pois alegram Seu coração, 
Pés por muitos desprezados 
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Mas por Deus admirados 
Levando ao céu alegria 
Pois não se cansam e cada dia, 
Aos montes irão voltar 
Por Cristo irão aos confins da terra 
Anunciar a vida eterna 
Que Jesus Cristo veio dar. 
 
 José Roberto Celestino Pedrosa 
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ERGUEI OS OLHOS E VEDE 
 
Erguei vossos olhos 
Vede os campos 
É tempo de colher 
Estão prontos a receber 
De toda parte os ceifeiros 
Preparai vossos celeiros 
E dispõe-te a percorrer 
Estes vastos campos brancos 
Cheios de almas sofridas 
Que em meio ao joio sufocante 
Perdem o sentido da vida. 
Erguei vossos olhos 
Vede os campos, 
Apressai-vos e saí 
Ajuntai vossos molhos 
Atentai e ouvi 
O clamor dos desesperados 
O gemido dos desgarrados 
São ovelhas sem pastor. 
Oh, como são poucos os ceifeiros 
Que se apresentam para a ceifa 
Rogai a Deus por obreiros 
Para esta grande colheita 
Dispostos à vida entregar 
E ao Senhor da seara 
Muitos frutos apresentar. 
 
José Roberto Celestino Pedrosa 
 
 

 
 



45 
 

FRONTEIRAS 
 
Dobrei meus joelhos certa vez, 
Depois de dobrado meu coração. 
Uma hora entre lágrimas, talvez; 
Crucificou-me totalmente a razão. 
 
Ardente desejo de seguir-te 
Flamejante desejo de servir-te 
Foi o que me levou a clamar: 
“Onde Teu reino mais necessitar...”. 
 
E começando em uma tela1 
Revelou-me a grande janela2 
Tão carente do Teu amar, 
Embora não distante do olhar. 
 
Àqueles afastados no deserto 
Servindo-os e confiando, 
Traficamos o caminho certo 
Sob Tua Palavra, redes lançando. 
 
Ultrapassamos nossa cultura 
Investindo amor e anos... 
Pelas fronteiras surge a cura, 
Boas novas aos muçulmanos.  
 

Rúbia Helena M. Rosa 

 

 

 

                                                           
1
   Em 19/12/2008, recebi no orkut um recado em punjabii. 

2
   Janela 10/40. 
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AO VER JERUSALÉM - ENVIA-ME A MIM 
 
 
Ao ver Jerusalém, 
 
Jesus chorou lágrimas de dor. 
 
Ao contemplar a perdição, 
 
Comoveu-se o coração do Redentor. 
 
Oh, sobe ao monte ali, 
 
Vês a teus pés tanta perdição? 
 
Quem amará ao perdido pecador? 
 
Quem irá anunciar a salvação?  
 
 
Toca os meus lábios, Senhor,  
 
Pois impuro eu sou, e de impuros lábios. 
 
Habito em meio a um povo 
 
Que não Te conhece e jamais viu a luz. 
 
Oh, quem me dera então ver 
 
Ao meu redor, multidões 
 
A exaltar o Teu nome... 
 
Misericórdia, Senhor, 
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Oh, atende ao clamor, 
 
Oh, envia-me a mim. 
 
 
Senhor, aqui estou, 
 
Pra te adorar, para te servir. 
 
Oh, vem, completa em mim 
 
O Teu querer, o Teu realizar. 
 
Marco Rosa 
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O SEMEADOR 
 
Longe vai teu servo, pronto para semear 
A palavra santa do Senhor. 
Cedo ele levanta e clama aos céus a direção 
Para o som do evangelho proclamar. 
 
Mesmo entre espinhos, ele ergue a sua voz, 
Não teme o homem nem o mal. 
Segue o seu caminho o peregrino do Senhor, 
Cumpre a jornada até o final. 
 
Nem a fome, nem a sede, nem perseguição 
Fazem o teu servo recuar. 
Como bom soldado, ele cumpre a missão, 
Vai a boa nova anunciar. 
 
Como são formosos os pés de quem traz a luz, 
De quem traz a vida aos corações. 
Mesmo entre lágrimas, Cristo é quem conduz 
O viver e o caminhar do semeador. 
 
O semeador sabe que não é em vão 
Que proclama o nome de Jesus. 
Muitas almas ouvem e crêem no Senhor, 
Ele é quem as leva ao pé da cruz. 
 
Marco Rosa 
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SOB A TUA PALAVRA 

 
Sob a Tua palavra, eu lanço as redes,  
 

Não vou descansar 
 

Antes de se fazer conhecer, 
 

Sim, por toda a terra, o poder da Tua Glória. 
 
 

Muitos são os que procuram 
 

Saciar sua sede buscando promessas em vão. 
 

Vão tateando no escuro, 
 

Sem ver Tua Luz e catando migalhas no chão. 
 
 

Eu, que conheço a verdade, 
 

Vejo a Tua Glória e sei que preciso de Ti, 
 

Não vou guardar para mim 
 

O que Deus prometeu para todos que crerem. 
 
 

Arde o meu coração, 
 

Vou então proclamar e acender essa chama: 
 

Que o fogo do Teu amor 
 

Permaneça, Senhor, a guiar quem Te ama. 
 
Marco Rosa 
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Ide 

 

Eu disse ide... Há dois mil anos atrás 

E outra vez te digo ide! Por que não vais? 

Colocas tanta distância entre ti e o campo missionário 

Só que maior distância havia entre o céu e o calvário 

E mesmo assim eu desci, e ao Gólgota fui conduzido 

E por tuas iniqüidades, na rude cruz eu fui moído 

 

Porque achas tão difícil estender a tua mão 

E entregar um folheto ao que passa sem salvação? 

Veja! As minhas mãos ainda estão marcadas 

Eu as estendi, para que fossem na cruz pregadas 

Não foram os cravos que as prenderam no madeiro 

Mas foi o amor, que senti por ti e pelo mundo inteiro. 

 

Outra vez te digo ide! E por que não vais? 

Nos campos ou nas cidades, não te cales mais 

Achas incômodo falar de mim aos teus vizinhos? 

Maior desconforto havia naquela coroa de espinhos 

E mesmo assim, eu suportei toda a dor calado 

Lembrando-me do teu nome e do teu pecado. 

 

E ainda te digo ide! E por que não vais? 

Por que te envergonhas por ser um dos tais? 

Vergonha era morte de cruz e fui crucificado 

Fui ferido, fui cuspido, fui também humilhado 

Rodeado por cães, morri entre dois malfeitores 

Como indigno entre os homens; Homem de Dores 

 

A vergonha passei, a dor e a morte não existem mais 
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E hoje outra vez te digo ide! E por que não vais? 

Há tantos pecadores que não me conhecem ainda 

E se tu fores, certamente abreviarás a minha vinda 

Tudo está pronto. Eu já vos preparei um lugar 

Ide! Porque a última trombeta não tarda a tocar. 

Norma Penido 
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Atrás dos Montes 
 

Quando olhares o sol se pondo no horizonte 

Lembra-te, que por detrás daqueles montes 

Existe alguém, calçado ou de pé no chão 

Talvez numa tribo, casebre, ou numa mansão. 

Alguém com característica diferente da tua 

Não fala o teu idioma e vive na escuridão 

Seu deus pode ser um rato, o sol ou a lua 

Tanto faz! Ele não conhece a salvação. 

 

Ultrapasse aqueles montes, ó pregador da luz! 

Desfaça estas trevas com a mensagem da cruz 

Se há dois mil anos atrás, Jesus nos libertou 

Porque até hoje, a salvação ali não chegou? 

 

Dia e noite, almas aflitas estão gemendo 

Sufocadas pelas trevas, multidões estão morrendo 

A passos largos estão seguindo rumo ao inferno 

E só tu podes mudar o seu destino eterno. 

 

Podes por detrás dos montes ouvir um grito? 

É de um coração, que por salvação reclama aflito 

Impeça que esta vida morra no seu pecado 

Por ela, o sangue de Cristo foi derramado. 

Norma Penido 
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Campos Brancos 
 

Senhor... Eis-me aqui! Envia-me a mim, 

Pois eu já não posso mais viver assim: 

Tão absorvida pelas atividades terrenas 

Trocando coisas grandes, por coisas tão pequenas 

Olhando para os obstáculos que são tantos, 

Mas hoje acordei e vi que os campos estão brancos. 

 

Por isso eu quero atravessar as fronteiras 

Ultrapassar os limites e quebrar as barreiras 

Proclamando ao mundo a mensagem de vida 

Que resgata do pecado a triste alma perdida 

Vou pregar as boas novas em todos os cantos, 

Hoje eu acordei e vi que os campos estão brancos. 

 

Não me deixes pensar que não tenho tempo 

Nem tão pouco esperar o melhor momento 

Enquanto muitos perecem adorando a lua 

Outros, carregando ídolos no meio da rua 

De olhos vendados proclamando seus santos, 

Hoje eu acordei e vi que os campos estão brancos. 

 

Se me calo, até as pedras estarão clamando 

Os sinais são evidentes, Jesus está voltando 

E se eu não for, sei que retardo a Tua vinda 

Pois muitos pecadores, não Te conhecem ainda 

Os ceifeiros são poucos e os perdidos são tantos! 

Hoje eu acordei e vi que os campos estão brancos. 

 

E quando nas nuvens Tu voltares enfim 



54 
 

Quero te entregar os frutos que confiastes a mim 

Tantas almas que com carinho foram ceifadas 

Então me dirás: Venha, que eu lhe preparei moradas 

E com o meu Senhor, feliz entrarei no santo dos santos 

Porque hoje eu acordei e vi que os campos estão brancos. 

Norma Penido 
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Meu Brasil 

Terra, céu, mar... Todo universo e seu esplendor 

Como coisa pequena, passava diante do Senhor 

Que olhou com amor para um pedaço de chão 

E disse: “De ti farei uma grande nação”. 

 

Abençoou aquele solo, onde plantando tudo dá 

Nele fez brotar as palmeiras, onde canta o sabiá 

Adornou-o com rios, montes, praias e cascatas 

E com um verde intenso coloriu as suas matas 

 

Com o ouro reluzente, coroou a sua riqueza 

Tornando-o, gigante pela própria natureza 

Vestiu tão bela obra, com um lindo céu azul 

Onde à noite resplandece o cruzeiro do sul 

 

Brasil... Foi o Senhor quem te amou primeiro 

Amor que se estendeu a todo povo brasileiro 

E como prova deste amor, deu o seu filho Jesus 

Que também por amor, morreu na rude cruz 

 

Por isso, a minha esperança Brasil querido 

É ver o povo brasileiro, cabisbaixo e sofrido 

Levantar a cabeça e encher de alegria o coração 

Proclamando a Jesus Cristo, Senhor desta nação 

 

Brasil... Entende agora esta minha dor cruel? 

Como posso, conhecendo o caminho para o céu 

Deixar o irmão que prossegue ao meu lado 

Viver a tragédia de morrer no seu pecado? 
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Meu Brasil... Não deixarei que se percam teus filhos! 

Percorrerei cidades, campos, aldeias, estradas e trilhos 

Preciso impedir que o teu povo heróico e varonil 

Morra sem salvação. Senhor salve o meu Brasil! 

Norma Penido 
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Vulto na Estrada 

Lança o teu olhar sobre aquela estrada 

Vês um vulto que ao longe se vai? 

Não leva amigos, bagagem nem nada 

É o filho que responde ao chamado do Pai. 
 

Para trás deixa casa, amigos, saudade 

Seu destino é um lugar que não conhece 

Não questiona, se ir é a sua vontade 

Pois quando um pai manda, o filho obedece. 
 

No fim desta estrada, há um povo que clama 

Certamente um coração, por Cristo chama 

Assim ele vai... Cumpre o IDE de Jesus 

Renega a si mesmo e carrega sua Cruz. 
 

Mas ele não vai só, nesta caminhada incerta 

Tu estarás seguindo-o com teu coração 

Sustentando-o através da tua oferta 

Vá também, com o teu joelho no chão. 
 

Olha! Lança de novo teu olhar sobre a estrada! 

Não há mais vulto, poeira, não há mais nada. 

Ele se foi. Sem dinheiro e sem amigo 

Não levou conforto, não levou abrigo. 
 

Com as mãos vazias e o coração transbordando 

Não te preocupes, porque missões é isto! 

Há uma voz que continua chamando 

Ouve e responde. É o chamado de CRISTO! 

Norma Penido 
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Nações em Lágrimas 

Hoje eu abri os meus ouvidos espirituais 

E ouvi lamentos, prantos, gemidos e ais 

Então percebi que as nações estavam chorando 

As suas lágrimas como os rios iam jorrando 

Era um triste lamento, era um grito de dor 

De um povo que não conhece o seu salvador. 

Chora a Nigéria, chora a Índia, chora a África 

Chora o Egito, chora o Japão, chora o Iraque... 

Choram como as mães que lamentam a sorte 

De ver os seus filhos tragados pela morte 

Levados pelos enganos, heresias e tradições 

Transbordando em lágrimas, poderosas nações. 

Nações em lágrimas... O teu pranto te identifica 

Não importa se és grande, pequena, pobre ou rica 

Grande é a tua dor! Incontidos são teus gemidos! 

Ao ver entre as lágrimas os teus filhos queridos 

Andando como cegos, sem qualquer direção 

Carregando seus ídolos, desconhecendo a salvação 

Meu Deus! eu preciso quebrar as minhas barreiras 

Vencer o impossível e atravessar as fronteiras 

Levando aos cativos, esta palavra que liberta 

Seja com a minha vida, com oração, ou oferta 

Porque tão perto de mim, ou em lugares distantes 

Multidões estão se perdendo por caminhos errantes 

Toma Senhor, toma todas as minhas indecisões! 

E envia-me, a enxugar as lágrimas das nações 

Pois um dia no céu, quero ver entre os remidos 

Os povos que em trevas andavam tão perdidos 

E diante do trono, formando grandes multidões 
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O Senhor se alegrará, e para sempre enxugará 

- As lágrimas de todas as nações – 

Norma Penido 
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Porta Fechada 
   
Não me vê à tua porta parado? 
Há quanto tempo eu bato sem cessar! 
Colocaste nela um imenso cadeado, 
Fechaste tanto e eu não posso entrar... 
 
O que quero? Entregar-te a coroa da vida! 
Te chamar de filho, segurar tua mão ... 
Enxugar com carinho esta lágrima caída, 
E fazer morada no teu coração. 
 
Neste teu coração! Fechado e endurecido! 
Que escuta as batidas e comigo não importa 
Te tranca por dentro e fecha o ouvido, 
Esconde de ti mesmo, para não abrir a porta. 
 
Ah! ... Se soubesses como és louco! 
Não aceitando a vida na eternidade 
Não sabes que daqui mais um pouco, 
Findará o tempo e a oportunidade? 
 
Virei como relâmpago e serei aclamado! 
As profecias se cumprem, está chegando a hora! 
Tens a chave na mão e não tira o cadeado, 
Em vão estou batendo pelo lado de fora... 
 
Mas lá no céu, onde é a minha morada, 
Também baterás, e baterás em vão! 
Porque a porta vai estar bem fechada, 
Tão fechada quanto o teu coração... 
 
Norma Penido 
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Ide Fazer Missões! 
 

Ouço uma voz a me dizer, Ó filho meu 

Ergue o olhar além, bem longe, que me dizes? 

Europa, Ásia, África e a todos os países 

Ide fazer missões, aos distantes de Deus! 

 

Leva a santa palavra a toda a gente 

Pelo mundo que vive em desamor 

Levai a Paz de Cristo, o salvador, 

E Deus eterno, que é dos sofridos clemente! 

 

Missionário, leva a luz do evangelho 

A quem nas sombras da morte habitar 

Sai imbuído de fé e grande ardor; 

 

Clama nas praças, vales, a jovem ou velho 

Que Deus em Cristo a todos quer salvar... 

Pois deu sua vida na cruz! Só por amor! 

Laerço dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Chamada Para a Missão 

Deus quando chama o homem 
Pra Missão realizar 
Cuida de o capacitar 
Seus receios logo somem. 
 
No tempo determinado 
Ele o envia à missão; 
O dirige pela mão 
Para o Campo destinado. 
 
Começa dando visões 
Do Campo a ser alcançado. 
Vai com determinação; 
 
Pois Ele deu-lhe a unção 
Pra combater o pecado... 
Levar Cristo aos corações! 
 

Laerço dos Santos 
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Moisés 

Tu tens uma missão, 

E me chamas a queimar em meu peito sem me consumir. 

Tu ouviste o clamor do teu povo 

Diante de tanta opressão. 

Tu tens uma missão, 

E me chamas a queimar em meu peito sem me consumir. 

Tu me chamas a falar do teu Reino 

E da nova libertação. 

Tu tens uma missão, 

E me chamas a queimar em meu peito sem me consumir. 

Logo eu, que sou galho, 

Sou ramo, sou fraco e nunca me ouvirão. 

Mas Tu tens uma missão, 

E me chamas a queimar em meu peito sem me consumir. 

E se insistes em me chamar não tem jeito, 

Em meu peito incendeia um coração, 

Ó Deus, 

E em chamas vou falar do teu Reino 

Enquanto eu existir! 

André Felipe Noronha Silva (Aefe!) 
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Irmãos Morávios 

Os Morávios moravam com Deus 

onde Deus não morava com os homens. 

Os Morávios moravam com os homens, 

para que os homens morassem com Deus. 

Com uma Bíblia na mão e um chinelo no pé 
os Morávios não moravam em nenhum lugar: 
na fé e em Cristo iam orando 
tendo a Palavra de Deus como lar. 
 
André Felipe Noronha Silva (Aefe!) 
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POR TI, DAREI MINHA VIDA 
 
“Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu 

corpo, seja pela vida, seja pela morte”. Filipenses 1.20b 
 
O grande pregador estava prisioneiro. 
Paulo fora o maior dos santos; mensageiro 
da causa do Senhor, ativo e extraordinário 
pregando destemido o Cristo do calvário! 
 
Agora vem parar na prisão horrorosa... 
Mas ali manteria a missão grandiosa! 
Em Filipos fundaria a igreja mais querida 
de todo o ministrar de sua intensa vida. 
 
Envia aos seus irmãos tão queridos e amados 
instruções de valor; seriam confortados. 
O líder magistral, pregador excelente, 
mesmo estando em prisão mantinha o zelo ardente. 
 
Acaso acabaria ali o ministério 
daquele que explicara o divino mistério 
a nova lhes trazendo de paz, salvação? 
Era triste demais aquela expectativa: 
a causa do Senhor, da palavra tão viva, 
iria ter seu fim naquela frustração? 
 
 
                                2 
Escreve-lhes então o idoso pregador 
e manda-lhes dizer com firmeza e vigor: 
eu tenho dentro d´alma a bendita certeza 
que seja como for, em meu corpo abatido 
Jesus, o meu Senhor, será engrandecido 
no viver ou morrer da minha natureza! 
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Por Cristo, meus irmãos, de forma definida 
eu sempre irei gastar, inteira, a minha vida! 
 
Não há retroceder, o meu amor não cansa 
e mantenho no meu ser esta viva esperança 
de ser gasto na causa e sem ter restrições. 
Aqui nesta prisão, ou livre como outrora, 
em dias do futuro, ou mesmo como agora, 
a Cristo eu vou honrar até nestas prisões! 
De Paulo foi assim a vida consagrada. 
E de nós, que hoje vamos na mesma jornada, 
 
de que grau temos feito a nossa sagração? 
Somos servos leais ao Cristo sublimado 
ou temos restrições ao seu santo chamado 
mui pouco demonstrando ter consagração? 
 
O Paulo do passado entregou sua vida 
de forma declarada, firme e decidida 
e todo o seu vigor consagrando ao Senhor. 
 
                                     3 
E eu, o que é que estou fazendo nestes dias? 
Gastando o meu viver e as minhas energias 
em coisas sempre vãs, de somenos valor? 
 
Ah! Mestre, amado meu, remido eu pela graça, 
constrangido do amor infindo e que não passa, 
minha vida, meu tudo eu venho te entregar, 
onde quer que me leves tu no ministério 
desvendarei aos homens o maior mistério 
até que a minha vida venha a terminar! 
 
Quero agora exclamar alegre e firmemente: 
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no hoje ou no porvir, no que vem pela frente, 
por ti darei a vida plena, ó meu Senhor! 
Recebe, amado meu, aceita o que te oferto, 
por muitos anos seja, ou se a morte vem perto, 
meu ser em sagração inteira ao teu louvor! 
 
A ti eu seguirei, Senhor, te engrandecendo, 
em intenso viver ou mesmo que eu morrendo 
por ti me entregarei, e de forma total! 
Nada mais me motiva em a minha existência, 
disto eu tenho, ó Senhor, inteira consciência: 
eu vou te engrandecer de agora até o final! 
 
José Britto Barros 
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FAZER MISSÕES 
 
Fazer missões é caminhar num cemitério. 
Cada pessoa pode ali ser nomeada, 
E você prega e ninguém entende nada, 
E você fica sujeito ao vitupério. 
 
Você caminha e a todos vai anunciando 
Quem é Jesus e o que Ele fez aqui no mundo; 
E como demonstrou de Deus, o amor profundo, 
E você fala, e você age, sempre amando. 
 
E não importa a raça, a cor ou a cultura, 
As posses, títulos ou mesmo a religião, 
Amar a todos é o escopo da missão, 
É estar disposto a ir a toda criatura. 
 
E quando o morto em seus delitos e pecados 
Pelo poder de Deus recebe nova vida, 
Arrependido, a Jesus Cristo dá guarida, 
E fica das mãos do diabo libertado. 
 
E ao sair da sepultura de si mesmo, 
Tendo Jesus em sua vida entronizado, 
É missionário, que por Deus foi consagrado, 
Anda com Cristo agora e já não anda a esmo. 
 
Gilberto Celeti 
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O VERDADEIRO SERVO MISSIONÁRIO 
 
Todo aquele que por Deus é enviado 
Não é luz intensa que tão forte brilha, 
E precisa estar, portanto, acautelado 
Para não cair na triste armadilha 
 
De julgar-se a si mesmo importante, 
E com outros servos ir-se comparando, 
Procurar só ter sucesso retumbante, 
E o trabalho de outros ficar invejando; 
 
Ou então, pra não perder a sua influência, 
E para manter a popularidade, 
Sempre encara os outros como concorrência, 
E o que o move no trabalho é a vaidade. 
 
Quão cruel é o preconceito religioso 
De quem julga sempre estar com a razão, 
Pensa estar com Deus e, de modo raivoso, 
Diminui o outro sem hesitação! 
 
A quem ocupa o seu lugar devidamente, 
Ser igual ou mais que o outro não lhe importa, 
Nem ser menos é algo que o atormente; 
Aumentar sua própria estima é coisa morta. 
 
Reconhece que por Deus foi enviado, 
E confia na Sua graça cada dia 
Pois dons e oportunidades lhe tem dado. 
Serve a Deus, o seu Senhor, com alegria. 
 
Sabe que não é luz mas mostra a luz, 
A verdadeira luz que ilumina: 
O Verbo feito carne, que é Jesus, 
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Que tira o homem da eterna ruína. 
 
E é seu pensamento tão somente 
Que Cristo seja sempre exaltado. 
Seja a quem for que Cristo apresente, 
Que seja grandemente abençoado. 
 
O importante é, pois, que Cristo cresça, 
E o ego de quem serve diminua. 
Que a glória de Jesus bem resplandeça, 
Assim que o servo a sua obra conclua! 
 
Gilberto Celeti 
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O VOCACIONADO 
 
Eliseu bem trabalhava, 
Com seus bois a terra arava; 
Quando teve uma chamada, 
De maneira inesperada, 
Tendo sobre si lançada, 
De Elias, sua capa. 
Tem início nova etapa. 
 
Mas pede que tão somente 
Diga adeus a sua gente. 
Eliseu é atendido, 
Mas ressoa aos seus ouvidos, 
O que foi então proferido: 
Você é um homem eleito, 
Pensa em que te tenho feito. 
 
De maneira imediata 
Dois de seus bois ele mata, 
E com a canga de madeira 
Faz ali uma fogueira, 
Encerrando a sua carreira. 
Todo o povo é alimentado 
Com estes bois ali assados. 
 
Doravante sua vida 
Só pra Deus será vivida. 
Se por Deus eu sou chamado, 
E também vocacionado, 
Estou sempre motivado, 
Quanto trago à memória 
O que mudou a minha história. 
 
Jesus Cristo foi à morte 
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Pra mudar a minha sorte. 
Fui por Ele resgatado, 
Meu pecado foi tirado, 
Nele estou regenerado, 
Vou anunciar ao mundo, 
Seu amor alto e profundo. 
 
O passado foi rompido. 
Pelo Espírito assistido, 
Com porção que é dobrada, 
Sigo a minha caminhada, 
Com a memória aguçada, 
No que Cristo me tem feito. 
Nele, então, eu me deleito. 
 
Sendo então vocacionado 
Quero sempre ser achado 
Na sublime militância 
De mostrar Sua fragrância 
Não importa a circunstância. 
Cristo será anunciado 
E Deus Pai glorificado! 
 
Gilberto Celeti 
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SEGUIR AMANDO CADA DIA É FAZER MISSÕES 
 
Do amor de Cristo tenho desfrutado; 
Fui por Ele totalmente perdoado; 
E perplexo com Sua imensa bondade, 
Quero ser igual a Ele, de verdade. 
 
Devo a Ele para sempre a minha vida 
Que na cruz, pelo seu sangue, foi remida. 
Seu exemplo, Seu ensino, Sua vontade, 
Constrange-me em cada oportunidade. 
 
Cada ser humano que hoje encontrarei 
Para sua dignidade é que olharei. 
Para todos sou um grande devedor. 
Quero a todos demonstrar graça e amor. 
 
Tenho débitos e quero bem pagar: 
Há famintos que preciso alimentar. 
Outros, nus, a quem preciso, sim, vestir. 
Outros tristes e que posso ver sorrir. 
 
Solitários que preciso visitar. 
Angustiados que preciso escutar. 
Outros há a quem seus olhos posso abrir. 
E com todos, com bondade sempre agir. 
 
Não importa nunca qual a condição, 
O que vale mesmo é a consideração. 
Gentileza, compreensão e simpatia... 
Sigo amando e perdoando cada dia! 
 
Gilberto Celeti 
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OPORTUNIDADES 
 
Oponentes sempre surgem aguerridos 
Fazem tudo pra o trabalho ser detido 
Causam sofrimento, agem com maldade, 
Estimulam sempre a adversidade. 
 
O obreiro do Senhor é destemido, 
Não é planta de estufa protegido 
Das borrascas e da dura tempestade, 
E enxerga a porta da oportunidade. 
 
Não se espanta com a pressão da oposição, 
Pois de Deus espera a manifestação, 
Deus é quem as chaves têm em Sua mão, 
 
E abre portas que ninguém pode fechar; 
Sua palavra na verdade vai triunfar. 
O obreiro do Senhor não vai parar. 
 
Gilberto Celeti 
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TRABALHAR ENQUANTO É DIA 
 
Suave, de modo imperceptível, 
O dia vai-se embora, a noite chega... 
O “que fazer” se acalma, se assossega, 
Fazer certas tarefas é impossível. 
 
Acaba toda luz e claridade, 
A sombra se estende em todo mundo, 
E vai chegando sono tão profundo, 
Que fecha os olhos da humanidade. 
 
Oh! Vamos trabalhar enquanto é dia, 
De Deus, há uma mensagem a proclamar: 
Só Cristo tem poder para salvar, 
 
A quem nEle se firma e confia. 
O dia da Tua graça, ó Deus estica, 
E os salvos por Jesus, ó multiplica! 
 
Gilberto Celeti 
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PESCADORES DE GENTE 
 
Jesus Cristo é o Pescador habilidoso, 
Mais que peixe, Ele é o Pescador de gente; 
E convoca pra um trabalho glorioso, 
Quem O tem como Senhor e é fiel crente. 
 
Vinde a mim! Está é a Sua convocação, 
Aprendei de mim e o meu jugo tomem! 
Só com Ele, em perfeita comunhão, 
Somos feitos pescadores, sim, de homens! 
 
Ele vai moldando em nós suas virtudes, 
E desenvolvendo em nós habilidades, 
Pra que as obras e também as atitudes, 
 
Sejam sábias em cada oportunidade. 
Pescador de gente tem um compromisso 
Com o REI, e jamais faltará serviço! 
 
Gilberto Celeti 
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Aos que foram, aos que enviam  
 

Eles estão distantes agora, escrevendo uma parte da história da 
redenção do Senhor. 
Eles a escrevem não com papel e tinta, eles a escrevem com a 
própria vida, 
Com o tempo; 
Testemunho; 
Talento; 
Disposição; 
Entrega; 
Submissão; 
Amor; 
Coração... 
Eles foram ensinar o caminho da morada que Jesus nos preparou 
e se submeterão a aprender uma nova língua, uma nova maneira 
de vestir, um novo jeito de comer, uma nova cultura... 
Eles foram ensinar, mas tiveram que aprender, para depois 
poder ensinar "tudo o que Jesus nos ensinou". 
Eles foram porque ouviram um clamor, foram porque ouviram a 
divina voz dizendo: - Ide! 
Eles foram obedecendo ao Senhor. 
Foram para campos longínquos enfrentando desafios, vencendo 
temores, transpondo barreiras, saltando muralhas, deixando 
saudades e levando saudades. 
Eles foram em busca das almas, ambicionando conquistar 
aldeias, povoados, cidades e nações, para o reino da luz, para o 
Senhor da Paz! 
Eles foram com o coração em chamas ardendo no desejo de 
proclamar o Evangelho ao mundo. 
Eles não são super-humanos, eles são apenas homens e 
mulheres "sujeitos às mesmas paixões", mas eles são luzeiros a 
brilhar na terra, são ceifeiros da seara tão imensa, eles são sal e 
luz fazendo diferença. 
Eles são peregrinos e estrangeiros na terra. 
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Eles são missionários de Jesus! 
Eles foram... estão lá! 
Você ficou? 
Não foi chamado para ir? 
Precisa então segurar as cordas... fazer forte a retaguarda.... 
Orando, 
Contribuindo, 
Amando-os, 
Pois se você não foi coube a você a sublime e intransferível parte 
de enviar. 
Benditos sim, aqueles que foram. 
Benditos sim, aqueles que vão, mas benditos também são 
aqueles que enviam! 
Eis missões diante de ti, ou deves ir ou deves enviar! 
 
Josileia Ferreira Neves 
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Não envie missionário  
  
Não envie missionário se fores esquecê-lo 
Não envie missionário se não queres mantê-lo  
Não envie missionário se não queres ajudá-lo 
Não envie missionário se queres só retorno financeiro 
Não envie missionário só com palavras sem ação de fato 
Não envie missionário para cobrar resultados rápidos 
Não envie missionário se julgar que um missionário é um super 
homem  
Não envie missionário só para fazer nome 
Não envie missionário se vai deixar faltar-lhe o pão 
Não envie missionário se vai faltar-lhe comunicação 
Não envie missionário se teu coração não for com ele 
Não envie missionário se não é capaz de amá-lo 
Somente envie missionário se há em tua vida e coração  
amor e compromisso com missões! 
 
Josileia Ferreira Neves 
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Reflexão sobre o servir  
  
Servir é muitas das vezes levar água estando com sede, mas 
deixar para beber depois; 
Servir é muitas vezes deter a própria lágrima enquanto outro 
chora no teu ombro; 
Servir é tantas vezes calar a própria dor para ouvir o lamento de 
outrem; 
Servir é tantas vezes já cansado caminhar mais uma milha; 
Servir é ajudar o irmão a levar a cruz, sentindo o peso da sua 
própria cruz; 
Servir é estender a mão. É mais que emprestar e doar o coração; 
Servir é tirar da alma o melhor que se tem, para ministrar a 
alguém; 
Servir é tantas vezes esquecer a própria ferida que dói e sangra, 
para aplicar azeite e vinho na ferida aberta do irmão; 
Servir é esquecer o cansaço e dar mais um passo; 
Servir é dar um sorriso, um abraço em seu ombro, ouvido, mão, 
presença e coração; 
Servir é usar tudo que tem e buscar o que não tem, para de 
alguma forma abençoar alguém; 
Servir é amar com obras e se colocar nas mãos do Senhor, 
Para ser útil onde e como Ele quiser; 
Servir é ser instrumento para que o amor de Cristo alcance 
corações; 
Servir é deixar que Cristo ame através de nós. 
 
Josileia Ferreira Neves 
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Quando disseres sim ao Senhor  
 

Quando disseres sim ao Senhor, lembra-te que terás de deixar 
pra trás sonhos e aspirações pessoais. 
Quando disseres sim ao Senhor, lembra-te que terás de deixar 
pra trás conforto e tranqüilidades terrenas. 
Quando disseres sim ao Senhor, lembra-te que terás de deixar 
pra trás apegos preciosos ao coração. 
Quando disseres sim ao Senhor, lembra-te que terás um novo 
caminho a seguir, com renúncia, espinhos e dores. 
Quando disseres sim ao Senhor, lembra-te que na próxima 
esquina pode te sorrir a perseguição, a perda, a solidão... 
Quando disseres sim ao Senhor, lembra-te que poderás não 
entender tudo que a mão Dele fizer, tudo que o plano Dele 
operar. 
Quando disseres sim ao Senhor, lembra-te que poderá ser 
preciso renunciar tanto, até o ponto de morrer. 
Quando disseres sim ao Senhor, lembra-te que a glória humana 
deve perder o brilho, e que só a glória divina deve fascinar. 
Quando disseres sim ao Senhor, lembra-te que inúmeras vezes 
tua face se molhará de pranto, e que prazeres efêmeros tantas 
vezes te serão negados. 
Quando disseres sim ao Senhor, lembra-te de tomar tua cruz e 
segui-lo pela senda marcada pelos divinos pés, que outrora por ti 
foram feridos. 
Quando disseres sim, lembra-te que Ele possui o mais doce 
bálsamo, bálsamo que Ele não te negará. 
Quando disseres sim ao Senhor, lembra-te de aguçares bem teus 
ouvidos, pois serás capaz de ouvir o som dos seus passos 
andando contigo. 
Quando disseres sim ao Senhor, lembra-te que Ele te usará para 
edificação do seu eterno reino. 
Quando disseres sim ao Senhor, lembra-te que a qualquer 
momento poderás ser surpreendido com um milagre das 
poderosas mãos. 
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Quando disseres sim ao Senhor, lembra-te que após a morte 
encontrarás a ressurreição! 
Quando disseres sim ao Senhor, poderás tranqüilizar teu 
coração, pois tua vida estará guardada nas mãos poderosas! 
  
Josileia Ferreira Neves 
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Coletânea de Frases 
sobre Missões e Evangelismo* 

 
Para salvar almas, você não pode estar no céu. É 
preciso ir até o inferno. Deus me colocou de volta ao 
meio artístico para poder atingir pessoas através da 
mídia. Abomino o pecado, mas amo o pecador. 
Jece ValadãoJece ValadãoJece ValadãoJece Valadão    
    
Nunca me preocupei com onde viveria, nem como 
viveria, nem que provações teria que sofrer, desde 
que assim eu pudesse ganhar mais almas para Cristo. 
David BrainerdDavid BrainerdDavid BrainerdDavid Brainerd 
 
Alguém orou: "Deus, tem misericórdia dos perdidos". 
A resposta: ‘Já tive misericórdia; agora você precisa 
ter’. 
DesconhecidoDesconhecidoDesconhecidoDesconhecido 
 
O único entre os doze apóstolos que não se tornou 
missionário veio a ser um traidor.  
William William William William Adams BrownAdams BrownAdams BrownAdams Brown    
 
Não pregar o Evangelho significa que estamos 
escondendo o remédio do paciente. 
Reinhard BonnkeReinhard BonnkeReinhard BonnkeReinhard Bonnke    
    
O Evangelho é eterno, porém não temos a eternidade 
para pregá-lo. Nós só temos o tempo que vivemos 
para alcançarmos aqueles que vivem enquanto 
vivemos. 
Reinhard BonnkeReinhard BonnkeReinhard BonnkeReinhard Bonnke 
 
Será que um marinheiro ficaria parado se ouvisse o 
clamor de um naufrago? Será que um médico 
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permaneceria sentado comodamente, deixando seus 
pacientes morrerem? Será que um bombeiro, ao saber 
que alguém está perecendo no fogo, ficaria parado e 
não prestaria socorro? E você, conseguiria ficar à 
vontade em Sião vendo o mundo ao seu redor ser 
condenado? 
Leonard RavenLeonard RavenLeonard RavenLeonard Ravenhillhillhillhill 
 
É muito mais confortável, naturalmente, continuar 
rotineiramente proclamando o evangelho apenas em 
frases familiares àqueles que constituem a classe 
média. Isso, entretanto, seria tão injustificável quanto 
o teria sido, por exemplo, se Hudson Taylor enviasse 
missionários à China e lhes determinasse que 
aprendessem apenas um dos três dialetos diferentes 
falados por aquele povo. Tal fosse o caso, apenas um 
dentre os três grupos teria condições de ouvir o 
evangelho. 
Não podemos imaginar que Hudson Taylor fosse de 
coração tão empedernido. É claro que ele sabia que 
os homens não crêem sem a obra do Espírito Santo 
nos seus corações e a sua vida foi toda de oração 
para que isso acontecesse; mas, ao mesmo tempo, ele 
sabia que os homens não podem crer sem ouvir o 
evangelho. Cada geração da igreja, em suas 
circunstâncias particulares, em seu cenário próprio, 
tem a responsabilidade de comunicar o evangelho em 
termos que se possam entender, consideradas a 
linguagem e as formas de pensamento do ambiente ou 
período específico em que a comunicação se 
processa. 
Francis SchaefferFrancis SchaefferFrancis SchaefferFrancis Schaeffer 
 
Vocês não têm nada a fazer, senão salvar almas. 
Portanto, gastem tempo e sejam gastos nessa obra. 
Devem ir sempre não apenas ao encontro dos que 
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precisam de vocês, mas principalmente daqueles que 
mais necessitam de vocês. 
John WesleyJohn WesleyJohn WesleyJohn Wesley 
 
Quem não tem nenhuma missão na vida é a mais pobre 
de todas as pessoas. 
Albert SchweitzerAlbert SchweitzerAlbert SchweitzerAlbert Schweitzer 
 
Sem compromisso, missões é somente uma teoria... 
Sem compromisso, a Grande Comissão é somente 
uma emoção que dura seis meses...  Sem 
compromisso, é questão de ir... e depois... regressar 
para a mamãe, para a casa, para o trabalho. 
Wedge AlmanWedge AlmanWedge AlmanWedge Alman    
 
Apoiar um trabalho missionário é um grande desafio 
aceito apenas por aqueles que são portadores de uma 
grande visão. 
Olinto de OliveriOlinto de OliveriOlinto de OliveriOlinto de Oliveria a a a ----    missionário em Macau/China 
 
Se pudéssemos chegar mais perto do coração de 
Jesus e sentir e perceber o motivo pelo qual Ele deu a 
Sua vida; se fôssemos dirigidos por Seu amor, 
daríamos todo nosso tempo à procura das coisas que 
tem valor real e eterno, as almas dos homens. 
Paul FlemingPaul FlemingPaul FlemingPaul Fleming    
 
A menos que a Igreja seja mobilizada, o mundo inteiro 
não poderá ser alcançado. Esta mobilização só verá o 
resultado do seu esforço tornar-se realidade se 
efetivamente existir uma operação conjunta do Povo 
de Deus. 
John ScottJohn ScottJohn ScottJohn Scott 
 
Não estás aqui no mundo para ti mesmo, foste enviado 
aqui para os outros!  O mundo está te esperando! 
Catherine BoothCatherine BoothCatherine BoothCatherine Booth    
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Será que chamada é quando uma porta se abre onde a 
igreja está estabelecida ou é o comando de Jesus 
para ir a todas as nações, principalmente onde não há 
igrejas ou onde a mesma é muito pequena? 
David BotelhoDavid BotelhoDavid BotelhoDavid Botelho 
 
A força motivadora das missões da primeira igreja não 
era a propaganda de belos ideais de fraternidade 
entre os homens; era a proclamação dos atos 
poderosos de Deus.  
JameJameJameJames S. Stewarts S. Stewarts S. Stewarts S. Stewart    
 
É justo uma igreja de 1000 membros ter 20 obreiros 
enquanto cada um milhão de muçulmanos tem só 2,8 
missionários transculturais? 
David BotelhoDavid BotelhoDavid BotelhoDavid Botelho 
 
Devemos ser pescadores de homens, e não guardiães 
do aquário. 
Mike FracenMike FracenMike FracenMike Fracen    
 
É raro ver o sustento de pastores locais ser cortado 
ou diminuído, mas isto é comum na vida de 
missionários. É isto justo? 
David BotelhoDavid BotelhoDavid BotelhoDavid Botelho 
 
Obediência parcial às palavras de Jesus ainda é 
desobediência - precisamos ir nós mesmos ou então 
enviar pessoas para os ’confins da Terra’. 
Fred NuckleyFred NuckleyFred NuckleyFred Nuckley 
 
Se Deus te chama a ser missionário, não te detenhas 
para ser rei! 
Jordon GroomeJordon GroomeJordon GroomeJordon Groome    
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Nós não precisamos de uma grande chamada de 
Deus, o que realmente necessitamos é de um bom 
chute no traseiro. 
Jim ElliotJim ElliotJim ElliotJim Elliot 
 
O Espírito de Cristo é o espírito de missões e quanto 
mais próximos estivermos d’Ele mais nos tornaremos 
missionários com maior intensidade. 
Henry MartinHenry MartinHenry MartinHenry Martin 
 
Os missionários nunca são pedintes. Eles são 
embaixadores que nos dão a oportunidade de nos 
tornarmos parceiros com eles através da oferta de 
nossos dólares enquanto eles oferecem suas vidas. 
Harry IronsideHarry IronsideHarry IronsideHarry Ironside 
 
Eu fui feito uma tocha de vida para arder e prefiro 
iluminar onde as pessoas estão morrendo nas trevas 
do que numa terra inundada com luz. 
Um missionUm missionUm missionUm missionárioárioárioário 
 
A saúde de uma igreja é medida pela sua capacidade 
de enviar missionários e não pela capacidade de 
lotação dos bancos que possui. 
Rick WarrenRick WarrenRick WarrenRick Warren 
 
Se uma pessoa não tem o desejo de fazer o evangelho 
conhecido no mundo inteiro, bem se pode questionar 
se essa pessoa conhece mesmo o valor do evangelho. 
J. C. RyleJ. C. RyleJ. C. RyleJ. C. Ryle 
 
Os que vão, os familiares que ficam e os bilhões que 
ainda precisam ser alcançados com o evangelho 
estão nas mãos dos que enviam. 
Julio Cezar T. MachadoJulio Cezar T. MachadoJulio Cezar T. MachadoJulio Cezar T. Machado 
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Por que alguém deveria ouvir do evangelho duas 
vezes, quando há pessoas que não ouviram nenhuma 
vez?   
Oswald SmithOswald SmithOswald SmithOswald Smith    
 
Esta geração de cristãos é responsável por esta 
geração de almas. 
Keith GreenKeith GreenKeith GreenKeith Green    
 
Contribua de acordo com a sua renda para que Deus 
não transforme a sua renda de acordo com a sua 
contribuição. 
Peter MarshallPeter MarshallPeter MarshallPeter Marshall    
 
Coloque missões em primeiro lugar e Deus dará as 
coisas necessárias.   
Edison QueirózEdison QueirózEdison QueirózEdison Queiróz    
 
Uma igreja pode considerar-se missionária quando 
investe mais de 50% de suas finanças em missões 
transculturais, pois a Bíblia diz que onde está seu 
tesouro aí está seu coração.  
David BotelhoDavid BotelhoDavid BotelhoDavid Botelho    
 
Nós somos imortais até que cumpramos a tarefa a nós 
encomendada.  
James FrazerJames FrazerJames FrazerJames Frazer - missionário numa das regiões 
perigosas da China 
 
É inconcebível imaginar que pastores locais devem 
ser desafiados para missões transculturais quando 
isto é ordem de nosso Senhor Jesus.  
David BotelhoDavid BotelhoDavid BotelhoDavid Botelho    
 
Quem não ama missões transculturais deve começar a 
duvidar de sua salvação, pois é o diabo que odeia o 
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término da tarefa da evangelização mundial, pois isso 
significaria o fim de sua obra na terra.  
David BotelhoDavid BotelhoDavid BotelhoDavid Botelho    
    
Uma igreja não existe para si mesma, mas sim para o 
mundo.   
GeorgeGeorgeGeorgeGeorge****CareyCareyCareyCarey    
    
Se você acredita no que você gosta no Evangelho e 
rejeita aquilo que quiser então você não acredita no 
Evangelho, mas em si mesmo.   
Santo AgostinhoSanto AgostinhoSanto AgostinhoSanto Agostinho    
 
Uma igreja que não prega e envia pessoas para 
missões transculturais não está cumprindo 
plenamente o Evangelho de Jesus.  
FredFredFredFred****NuckleyNuckleyNuckleyNuckley    
    
Obediência parcial às palavras de Jesus ainda é 
desobediência – precisamos ir nós mesmos ou então 
enviar pessoas para os "confins da Terra".   
Fred NuckleyFred NuckleyFred NuckleyFred Nuckley    
 
Se entusiasme com missões mundiais, pelo amor de 
Deus!  
Fred NuckleyFred NuckleyFred NuckleyFred Nuckley    
 
Eu o desafio para adquirir a visão da "Grande 
Colheita" e ver como Jesus poderá mudar sua 
cosmovisão e o futuro dos povos. 
Fred NuckleyFred NuckleyFred NuckleyFred Nuckley    
    
Vida com Jesus é eterna e cheia de felicidade, mas 
vida sem Jesus é morte e sofrimento – que direito você 
tem de guardar esse dom para si mesmo diante de 
96% da população mundial que ainda não O conhece?  
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FredFredFredFred****NuckleyNuckleyNuckleyNuckley    
    
Jesus não chama os capacitados, mas capacita os 
chamados....    
DesconhecidoDesconhecidoDesconhecidoDesconhecido    
 
Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias.  
DeusDeusDeusDeus    
 
Quem não tem uma causa pela qual morrer não tem 
motivo para viver.   
Martin Luther King Jr.Martin Luther King Jr.Martin Luther King Jr.Martin Luther King Jr.    
 
Missões se fazem com os pés dos que vão, com os 
joelhos dos que ficam e com as mãos dos que 
contribuem. 
DesconhecidoDesconhecidoDesconhecidoDesconhecido    
 
Evangélicos brasileiros gastam mais com Coca-Cola 
do que investem naquilo que dizem acreditar: 
MISSÕES.  
David BotelhoDavid BotelhoDavid BotelhoDavid Botelho    
 
Senhor, envia-me a qualquer lugar, mas vai comigo! 
Põe em mim qualquer peso, mas sustenta-me; desfaz 
todos os laços, menos os laços que me prendem a ti! 
Eu ainda prefiro a pobreza e o serviço de missões à 
riqueza e facilidades. Esta é a minha decisão!    
David LivingstoneDavid LivingstoneDavid LivingstoneDavid Livingstone    
 
O Espírito de Cristo é o Espírito de missões e quanto 
mais próximos estivermos d'Ele mais nos tornaremos 
missionários com maior intensidade.  
Henry MartinHenry MartinHenry MartinHenry Martin    
 
O mundo está muito mais preparado para receber o 
Evangelho do que os cristãos para o propagar.  
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George PetersGeorge PetersGeorge PetersGeorge Peters    
 
Uma mensagem preparada numa mente alcança uma 
mente; uma mensagem preparada numa vida alcança 
uma vida.  
Bill Bill Bill Bill GothardGothardGothardGothard    
 
Não existe igreja pobre que não possa fazer missões. 
Existe igreja pobre, por não fazer missões. 
Pr. José Alves dos SantosPr. José Alves dos SantosPr. José Alves dos SantosPr. José Alves dos Santos    
 
Você deve ir ou enviar um substituto.  
Oswald SmithOswald SmithOswald SmithOswald Smith    
 
Esta geração só pode alcançar esta geração para 
Cristo. 
David LivingstDavid LivingstDavid LivingstDavid Livingstoneoneoneone    
 
A missão da Igreja é missões. 
David LivingstoneDavid LivingstoneDavid LivingstoneDavid Livingstone    
 
A qualquer lugar, contanto que seja para a frente, em 
Cristo.  
David LivingstoneDavid LivingstoneDavid LivingstoneDavid Livingstone    
 
Deus quer a evangelização do mundo, mas se você se 
recusa a sustentar as missões, você se opõe à 
vontade de Deus.  
Oswald SmithOswald SmithOswald SmithOswald Smith    
 
A igreja que não evangeliza se fossiliza. 
Antes de alguém ouvir o Evangelho duas vezes, que 
todos o ouçam pelo menos uma vez! 
Você não pode levá-lo (o dinheiro) com você mas pode 
mandá-lo adiante (ao céu) mediante missões.  
Oswald SmithOswald SmithOswald SmithOswald Smith    
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Somente quando a Igreja cumpre sua obrigação 
missionária é que justifica a sua existência. 
Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então 
nenhum sacrifício que eu fizer por Ele pode ser grande 
demais.  
C.T. StuddC.T. StuddC.T. StuddC.T. Studd    
 
Pode-se contribuir sem amar, mas não se pode amar 
sem contribuir. 
DesconhecidoDesconhecidoDesconhecidoDesconhecido    
 
A igreja que deixa de ser evangelística em breve deixa 
de ser evangélica.  
Alexander DuffAlexander DuffAlexander DuffAlexander Duff    
 
A questão não é bem quanto do meu dinheiro darei a 
Deus, mas quanto do dinheiro de Deus reservarei para 
mim. 
Oswald SmithOswald SmithOswald SmithOswald Smith    
 
A tarefa suprema da Igreja é a evangelização do 
mundo.  
Oswald SmithOswald SmithOswald SmithOswald Smith    
 
Desconhecemos quantos milhões ainda desconhecem 
o evangelho. 
Tua tarefa única na terra é esta: salvar almas.  
John WesleyJohn WesleyJohn WesleyJohn Wesley    
 
O melhor remédio para uma igreja enferma é pô-la em 
dieta missionária. 
DesconhecidoDesconhecidoDesconhecidoDesconhecido    
 
Deus tinha um único Filho e fez dele um missionário. 
David LivingstoneDavid LivingstoneDavid LivingstoneDavid Livingstone    
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Enquanto houver milhões de seres humanos sem a 
Palavra de Deus e sem o conhecimento de Jesus 
Cristo, ser-me-á impossível devotar meu tempo e 
energia àqueles que têm ambos.  
J.L.EwenJ.L.EwenJ.L.EwenJ.L.Ewen    
 
A tarefa toda, de toda Igreja, é dar o Evangelho todo, 
ao mundo todo. 
Oswald SmithOswald SmithOswald SmithOswald Smith    
 
Estou destinado a proclamar a mensagem, sem 
importar-me com as conseqüências pessoais que me 
sobrevirão.  
Conde ZiConde ZiConde ZiConde Zinzendorfnzendorfnzendorfnzendorf    
 
É possível orar "Venha o Teu Reino" sem nunca dizer 
"Envia-me a mim"?" 
David LivingstoneDavid LivingstoneDavid LivingstoneDavid Livingstone    
 
Não são os grandes homens que transformam o 
mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um 
grande Deus. 
Hudson TaylorHudson TaylorHudson TaylorHudson Taylor    
 
Aquele que não leva a mensagem da cruz é porque 
não a entendeu. 
Marvyo DarleyMarvyo DarleyMarvyo DarleyMarvyo Darley    
 
Da mesma forma como os bombeiros têm  pressa em 
apagar as chamas de um grande fogo para salvar as 
vidas, deveríamos ter pressa em incendiar o mundo 
com o fogo do Espírito Santo para realmente salvar as 
vidas. 
Marvyo DarleyMarvyo DarleyMarvyo DarleyMarvyo Darley 
 
Deus não só espera que eu faça a Sua vontade, mas 
Ele está em mim para fazê-la.  
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Oswald ChambersOswald ChambersOswald ChambersOswald Chambers    
 
Quando Jesus diz: "Vinde" - Ele vem nos encontrar. 
Quando Ele diz: "Ide" - Ele vai conosco. 
WalterWalterWalterWalter****B.B.B.B.****KnightKnightKnightKnight    
 
Muitos crentes consagrados jamais atingirão os 
campos missionários com os seus próprios pés, mas 
poderão alcançá-los com os seus joelhos. 
Adoniran JudsonAdoniran JudsonAdoniran JudsonAdoniran Judson    
 
Se quiseres fazer alguma coisa para durar uma 
estação,*plante*flores; 
Se quiseres fazer alguma coisa para durar uma vida, 
plante*árvores; 
Se quiseres fazer alguma coisa para durar uma 
eternidade, plante igrejas. 
David J. HesselgraveDavid J. HesselgraveDavid J. HesselgraveDavid J. Hesselgrave    
 
Se os pecadores serão condenados, que eles o sejam 
pelo menos passando por cima de nossos corpos. Se 
os pecadores hão de perecer, que eles o façam pelo 
menos tendo os nossos braços a agarrar-lhes os 
joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tem de 
ser cheio, que o seja pelo menos contra o vigor de 
nossos esforços, e não permitamos que ninguém vá 
para o inferno sem que o tenhamos advertido e por ele 
tenhamos orado. 
Charles Haddon SpurgeonCharles Haddon SpurgeonCharles Haddon SpurgeonCharles Haddon Spurgeon    
 
Você pode evangelizar sem amar, mas você não pode 
amar sem evangelizar. 
DesconhecidoDesconhecidoDesconhecidoDesconhecido    
 
Cada coração com Cristo é um missionário e cada 
coração sem Cristo é um campo missionário. 
Dick HillsDick HillsDick HillsDick Hills    
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Levar os homens à aceitação de Cristo como Salvador 
e Senhor é a única razão de os cristãos terem sido 
deixados no mundo. 
R.A. TorreyR.A. TorreyR.A. TorreyR.A. Torrey    
 
Ganhar almas para Cristo é o meu negócio. 
Dawith L. MoodyDawith L. MoodyDawith L. MoodyDawith L. Moody    
 
A obra de Deus no início é difícil, depois torna-se 
impossível e, então é realizada. 
DesconheciDesconheciDesconheciDesconhecidodododo    
    
Um obreiro que não faz falta em sua Igreja, não fará 
diferença no campo missionário.  
Júlio Cezar Teixeira MachadoJúlio Cezar Teixeira MachadoJúlio Cezar Teixeira MachadoJúlio Cezar Teixeira Machado    
    
Desenvolva uma excelente frente missionária em sua 
igreja e quando estiver no campo, terás uma boa 
retaguarda.  
Julio Cezar T. MachadoJulio Cezar T. MachadoJulio Cezar T. MachadoJulio Cezar T. Machado    
 
O objetivo principal de missões deveria ser preparar e 
enviar missionários, apoiá-los e sustentá-los 
dignamente no campo, que de preferência deve ser o 
mais carente.  
Julio Cezar T. MachadoJulio Cezar T. MachadoJulio Cezar T. MachadoJulio Cezar T. Machado    
 
Caixa de missões é o resultado de esforço, fé e até 
renúncia de muitos irmãos abnegados que contribuem 
com o desejo de sustentar aqueles que devem estar 
pregando e discipulando nos lugares mais difíceis. 
 Julio Cezar T. Machado Julio Cezar T. Machado Julio Cezar T. Machado Julio Cezar T. Machado    
 
O problema do sustento da obra missionária não está 
na economia, mas sim na falta de compromisso da 
Igreja brasileira em relação aos seus missionários. 
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 Júlio Cezar T. Machado Júlio Cezar T. Machado Júlio Cezar T. Machado Júlio Cezar T. Machado    
 
Os que vão, os familiares que ficam e os bilhões que 
ainda precisam ser alcançados com o evangelho 
estão nas mãos dos que enviam.  
Julio Cezar T. MachadoJulio Cezar T. MachadoJulio Cezar T. MachadoJulio Cezar T. Machado    
 
O maior clamor missionário atual é: Quem nos 
enviará? Quem há de ficar nos sustentando?  
Julio Cezar T. MachadoJulio Cezar T. MachadoJulio Cezar T. MachadoJulio Cezar T. Machado    
 
Ministério que não está envolvido com missões é um 
mistério. 
Josué MartinsJosué MartinsJosué MartinsJosué Martins    
 
Deus usa aquele que se concentra mais em sua 
disponibilidade do que em sua própria habilidade. 
Howard HendricksHoward HendricksHoward HendricksHoward Hendricks    
 
Como crerão naquele de quem nada ouviram?  
Paulo de TarsoPaulo de TarsoPaulo de TarsoPaulo de Tarso    
 
Declaro, agora que estou morrendo, que não teria 
gasto minha vida de outro modo, ainda que em troca 
do mundo inteiro. 
David BrainerdDavid BrainerdDavid BrainerdDavid Brainerd    
 
Na Bíblia, as prioridades [da missão] mudam de 
situação para situação. Em alguns casos, à batalha 
contra a fome será designado o lugar mais elevado; 
algumas vezes, a luta contra a doença e a 
enfermidade; algumas vezes é a luta pela justiça que 
recebe ênfase, e em outras ocasiões a proclamação 
do Evangelho. A estratégia missionária não pode ser 
rigidamente direcionada para o mero crescimento 
quantitativo, mas permanecer flexível e obediente à 
direção de Deus [Lucas 10]. 
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Johannes VerkuylJohannes VerkuylJohannes VerkuylJohannes Verkuyl    
 
Alguém não envolvido com evangelismo e discipulado 
é como um bombeiro que corre para um prédio em 
chamas apenas para ajeitar o quadro na parede. 
Dwight MoodyDwight MoodyDwight MoodyDwight Moody    
 
A evangelização não é uma atividade para as horas 
vagas. 
Thomas CosmadesThomas CosmadesThomas CosmadesThomas Cosmades    
 
A grande necessidade da igreja é ter um espírito de 
evangelização, não um esforço evangelístico 
temporário.  
J. BlanchardJ. BlanchardJ. BlanchardJ. Blanchard    
 
Um dos principais obstáculos do esforço missionário 
em muitos campos estrangeiros é a desconcertante 
incongruência observada nas vidas dos que se 
proclamam cristãos, mas não falam ou agem como tal. 
Stanley JonesStanley JonesStanley JonesStanley Jones    
 
A natureza da Igreja determina a sua Missão de tal 
maneira que é um absurdo dizer que a Igreja tem uma 
missão ou que são muitas as responsabilidades da 
Igreja. Igreja é Missões. 
J.P.DaronchJ.P.DaronchJ.P.DaronchJ.P.Daronch    
 
Visão sem trabalho torna-se visionária; trabalho sem 
visão, torna-se mercenário; os dois juntos tornam-se 
missionários. 
Eleonor DoanEleonor DoanEleonor DoanEleonor Doan    
 
Esta geração de pregadores responderá por esta 
geração de pecadores. 
LeonardLeonardLeonardLeonard****RavenhillRavenhillRavenhillRavenhill    
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Vês rios que parecem intransponíveis? Vês montanhas 
nas quais não se podem abrir túneis? Deus se 
especializa em realizar o que julgamos impossível, e 
pode fazer o que nenhum outro poder faz. 
ZeppZeppZeppZepp    
 
Como irei sentir-me no dia do juízo final se passarem 
diante de meus olhos todas as oportunidades de 
testemunho que perdi, e ficar provado que minhas 
desculpas não foram mais que meros disfarces para 
meu orgulho e acovardamento? 
Dr. W.E. SangsterDr. W.E. SangsterDr. W.E. SangsterDr. W.E. Sangster    
 
O principal requisito de um missionário não é, como 
temos ouvido tantas vezes, ter paixão pelos perdidos, 
mas ter amor por Cristo. 
Vance HavnVance HavnVance HavnVance Havnerererer    
 
Corações que não choram nunca poderão ser arautos 
da Paixão de Cristo. 
J.H. JowettJ.H. JowettJ.H. JowettJ.H. Jowett    
 
Numa grande igreja, com capacidade para 1.000 
pessoas, há uma placa comemorativa do trabalho de 
John Geddie, com os seguintes dizeres: “Quando ele 
chegou aqui em 1848, não havia nenhum crente; e 
quando ele saiu, em 1872, não havia mais incrédulos.”  
(Do memorialDo memorialDo memorialDo memorial de John Geddie, o “pai” das missões 
presbiterianas nas Ilhas dos Mares do Sul) 
 
Não podemos nos esquecer que somos a única Bíblia 
que muitas pessoas conseguem ler. 
Cindy JacobsCindy JacobsCindy JacobsCindy Jacobs    
 
Igreja é um hospital para pecadores, não um museu 
para santos. 
Abigail Van BurenAbigail Van BurenAbigail Van BurenAbigail Van Buren    
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Quando nosso coração arde com o desejo de alcançar 
os perdidos, Deus mesmo nos guia àqueles cujo 
coração está preparado para ouvir o evangelho, e, em 
sua fidelidade, revela-nos exatamente o que devemos 
dizer e em que momento. 
Joy DawsonJoy DawsonJoy DawsonJoy Dawson    
 
Se queremos evangelizar o mundo, temos de estar 
dispostos a falar a língua dos perdidos, entender 
como pensam e como se sentem, tornando-nos tudo 
para*com*todos. 
Nicky CruzNicky CruzNicky CruzNicky Cruz    
 
Esta é a bênção: ser usado por Deus para que o maior 
dos milagres aconteça – a transformação de 
condenados*em*libertos. 
Ronaldo LidórioRonaldo LidórioRonaldo LidórioRonaldo Lidório    
 
Podemos dizer o que quisermos sobre a Grande 
Comissão – que é apenas uma estratégia, uma meta 
proposta, um plano de ação – mas jamais teremos 
base para afirmar que se trata de algo indefinido. 
Jesus deixou bem claro o que ele quer que seja a 
principal tarefa da igreja:  
“Façam Discípulos”. 
George R. FosterGeorge R. FosterGeorge R. FosterGeorge R. Foster    
 
 Todos os anos, tenho a oportunidade de visitar 
nossos missionários em várias partes do mundo e 
constato, sem exceção, que sempre há um grande 
déficit de obreiros. A qualquer lugar que eu vá – seja 
nas grandes cidades da Ásia ou em pleno deserto do 
norte da África – o clamor é o mesmo: - “Mandem mais 
obreiros!” 
Após todos esses séculos, a estratégia que Deus 
estabeleceu para a evangelização do mundo ainda é a 
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mesma: enviar trabalhadores para sua seara. E a 
necessidade de mais trabalhadores é grande, 
principalmente nos dias atuais, pois creio que 
estamos no final dos tempos. As nações (em grego, 
etnos) estão precisando urgentemente do nosso 
testemunho para que a tarefa da evangelização seja 
concluída e venha o fim (Mt 24.14). 
Kerry A. OlsonKerry A. OlsonKerry A. OlsonKerry A. Olson    
 
Primeiro, temos de conquistar a simpatia deles (os 
muçulmanos). Depois podemos apresentar Jesus, 
talvez até sem dizer nada, apenas com nossos atos. 
Quando nosso coração está nisso, o trabalho acaba 
sendo uma gloriosa aventura espiritual. É que, onde 
estamos,*Jesus*também*está. 
Irmão AndréIrmão AndréIrmão AndréIrmão André    
 
Enquanto não reconhecermos o homem forte 
‘totalmente armado’ [Satanás] por detrás de todas as 
trevas do pensamento, e de toda cegueira para o 
evangelho, talvez não consigamos muito no que se 
refere a tirar as pessoas do poder das trevas para 
dentro do reino do amado filho de Deus. E, enquanto 
não soubermos como prestar bastante atenção à 
admoestação do Senhor e primeiro atarmos o homem 
forte, as tentativas que fizermos para ‘espoliar-lhe os 
bens’ apenas o deixarão mais enraivecido, e o 
habilitarão a fortalecer sua armadura e a guardar seu 
palácio em paz.  
Jessie PennJessie PennJessie PennJessie Penn----LewisLewisLewisLewis    
 
A tarefa missionária é de comunicar Cristo 
transculturalmente. Isso significa que o missionário 
deve interpretar a mensagem bíblica sob os aspectos 
da(s) cultura(s) em que a mensagem foi entregue e, 
evitando uma influência indevida de sua própria 
cultura, transmitir aquela mensagem original em 
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termos informativos e persuasivos para sua cultura 
receptora. 
David J. HesselgraveDavid J. HesselgraveDavid J. HesselgraveDavid J. Hesselgrave    
 
A vida desperdiçada é a vida sem uma paixão pela 
supremacia de Deus em todas as coisas para a alegria 
de todos*os*povos. 
JohnJohnJohnJohn****PiperPiperPiperPiper    
 
É pela oração que conseguimos de fato chegar a 
Deus. Ela desperta em nós fome de ganhar almas; e a 
fome de ganhar almas nos leva à oração. O crente que 
tem visão espiritual ora; e o que ora obtém visão 
espiritual. 
Leonard RavenhillLeonard RavenhillLeonard RavenhillLeonard Ravenhill    
 
Deus está procurando homens em quem ele possa pôr 
o peso de todo o seu amor, seu poder e suas fiéis 
promessas. 
Lettie CowmanLettie CowmanLettie CowmanLettie Cowman    
 
Que Deus nos conceda que possamos concordar 
plenamente nessas coisas que são necessárias para 
Sua glória e para a salvação da igreja; e que, nas 
outras coisas, se não puder haver harmonia de 
opiniões, que haja ao menos harmonia de sentimentos, 
e que possamos guardar a unidade do Espírito pelo 
vínculo da paz. 
James ArminiusJames ArminiusJames ArminiusJames Arminius    
 
Quando dizemos que uma situação ou uma pessoa é 
incorrigível, estamos batendo a porta na cara de 
Deus.  
Charles L. AllenCharles L. AllenCharles L. AllenCharles L. Allen    
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Só isto traz sentido à vida na terra: tornar-se algo para 
a glória de Deus e iluminar o caminho de outros com a 
luz vinda de fontes eternas. 
Käthe WalterKäthe WalterKäthe WalterKäthe Walter    
 
Tomemos um canhão. O cano não é nada, a bala não é 
nada, a pólvora não é nada. Mas agora vem a centelha 
detonadora, e a pólvora se transforma em raio, a bala 
em projétil e o cano em garganta de fogo. Oh!, talvez 
tenhamos tudo o que a missão precisa, mas muitas 
vezes falta apenas a centelha incendiária que vem do 
alto. 
Hudson TaylorHudson TaylorHudson TaylorHudson Taylor    
 
Os bens terrenos nos são dados para os usarmos, não 
para colecionarmos... Ajuntar é idolatria. 
Dietrich BonhoefferDietrich BonhoefferDietrich BonhoefferDietrich Bonhoeffer    
 
Seremos galardoados, não apenas pelo trabalho que 
fizemos, mas pelas cargas que carregamos. Não 
tenho certeza, mas os galardões mais brilhantes 
talvez sejam para aqueles que levaram suas cargas 
sem murmurar. Naquele dia, Ele tomará o lírio que 
permaneceu tanto tempo entre os espinhos, e o 
levantará para que se torne a glória e a maravilha de 
todo o Universo; e o perfume daquele lírio provocará 
louvores inefáveis em toda a multidão celestial. 
Andrew BonarAndrew BonarAndrew BonarAndrew Bonar    
 
Nenhum lugar o fará sentir-se deslocado quando se 
está no lugar em que Deus deseja.        
John C MaxwellJohn C MaxwellJohn C MaxwellJohn C Maxwell    
 
O absoluto tornou-se nosso contemporâneo; Deus 
tornou-se homem por cerca de 30 anos para nos dar 
uma nova dimensão de vida através do conhecimento 
dele. Mas como demonstrar uma afirmação tão 
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incrível? Como fazer os outros entenderem? A 
resposta é o testemunho. 
Michael GreenMichael GreenMichael GreenMichael Green    
 
Todos nós estamos chocados com a pobreza de 
milhões de pessoas e abalados pelas injustiças que a 
provocam. Nós, que vivemos em sociedades 
afluentes, aceitamos como obrigação desenvolver um 
estilo de vida mais simples, a fim de contribuirmos 
mais generosamente tanto para a assistência social 
como para a evangelização. 
John Stott e Ronald J. SiderJohn Stott e Ronald J. SiderJohn Stott e Ronald J. SiderJohn Stott e Ronald J. Sider 
 

Há homens que lutam por um dia e são bons, 
Há outros que lutam por um ano e são melhores, 
Há outros que lutam por muitos anos e são muito bons 
Há outros, porém, que lutam a vida inteira, estes são 
os imprescindíveis. 
Bertold BrechtBertold BrechtBertold BrechtBertold Brecht    
    
Vou preparar-me. Quando surgir a oportunidade, 
estarei pronto. 
Abraão LincolnAbraão LincolnAbraão LincolnAbraão Lincoln    
    
A transformação dos homens constitui a missão 
principal da igreja, e o único meio de consegui-lo é 
fazer com que se convertam a Jesus Cristo. 
Billy GrahamBilly GrahamBilly GrahamBilly Graham    
 
Enquanto houver neste mundo homens em trevas, sem 
Deus e sem misericórdia, há de durar a tarefa 
missionária da igreja cristã. 
Johannes BlauwJohannes BlauwJohannes BlauwJohannes Blauw    
 
Ore por mais missionários. Ore mais pelos 
missionários. 
Alice CareyAlice CareyAlice CareyAlice Carey    
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O lugar do cristão não é na reclusão da vida monacal, 
mas em meio aos inimigos. É ali que está sua missão, 
sua tarefa. 
Dietrich BonhoefferDietrich BonhoefferDietrich BonhoefferDietrich Bonhoeffer    
 
A maioria das pessoas não está satisfeita com o 
resultado da vida que leva. A vida de Cristo em seus 
seguidores não pode ser satisfatória a não ser que 
eles adotem o propósito de Cristo para com o mundo 
que ele veio redimir. Fama, prazer e riquezas não 
passam de palha e cinzas em contraste com a alegria 
ilimitada e permanente de colaborar com Deus no 
cumprimento dos seus planos eternos. Aqueles que 
estão investindo tudo no empreendimento de Cristo 
estão tirando da vida seus dividendos mais agradáveis 
e valiosos. 
J. Campbell WhiteJ. Campbell WhiteJ. Campbell WhiteJ. Campbell White  
 
Pregamos sobre a segunda vinda de Cristo, enquanto 
que metade do mundo ainda não ouviu falar da 
primeira.   
Oswald SmithOswald SmithOswald SmithOswald Smith    
 
Sem a Bíblia, a evangelização do mundo seria não 
apenas impossível, mas também inconcebível. A Bíblia 
impõe-nos a responsabilidade de evangelizar o 
mundo, dá-nos um evangelho a proclamar, diz-nos 
como fazê-lo e declara-se o poder de Deus para a 
salvação de cada crente. Além disso, é fato notável, 
na história passada e contemporânea, que o grau de 
compromisso da Igreja com a evangelização do 
mundo é proporcional ao grau de sua convicção da 
autoridade da Bíblia. Sempre que o cristão perde a 
confiança na Bíblia, seu zelo pela evangelização 
acaba se esvaindo. Inversamente, se ele estiver 
convencido acerca da Bíblia, estará também 
determinado a*evangelizar. 
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John R. W. StottJohn R. W. StottJohn R. W. StottJohn R. W. Stott    
 
Encolhidos em nosso minúsculo ninho, 
confortavelmente instalados em nosso ambiente 
agradável, satisfeitos com nosso punhadinho de 
acólitos superalimentados, nossos tranqüilos 
seguidores, realizamos nossos cultos e pregamos 
nossos sermões. Em perfeita paz. Parece que 
nenhuma preocupação nos atinge, nunca dirigimos 
um único pensamento em favor das multidões que 
perecem ao nosso derredor. No entanto, Deus nunca 
disse que os pecadores deveriam ver até nós. Pelo 
contrário, ordenou-nos que fôssemos a eles. Se assim 
é, por que os acusamos de não virem até nós, quando 
a culpa na verdade é toda nossa, por não irmos a 
eles? Que Deus nos perdoe, e nos ajude. “Não 
havendo profecia, o povo se corrompe.... 
Oswald SmithOswald SmithOswald SmithOswald Smith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Utilizei como base para esta seleta a já clássica lista de 
frases missionárias elaborada pela Missão Horizontes, 
acrescentando outro tanto, coletado em livros, revistas, 
blogs e sites diversos. 

 
 
 

http://www.mhorizontes.org.br/
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Conheça e baixe os  
outros livros que eu organizei: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÁGUAS VIVAS – Antologia de Poesia Evangélica. Uma antologia 
reunindo textos de 10 poetas evangélicos contemporâneos, 
apresentando autores relativamente pouco conhecidos ao lado 
de outros já consagrados, como o Pr. Israel Belo de Azevedo, o 
Pr. Josué Ebenézer e o Prof. Noélio Duarte, membros Academia 
Evangélica de Letras do Brasil (AELB), e o bardo português João 

Tomaz Parreira, entre outros. 
 

Para baixar, Clique Aqui. 
 

 

 

 

 

http://www.aelbccb.org.br/
http://www.4shared.com/file/118380406/6455ce2c/Aguas_Vivas_antologia_de_poesia_evangelica.html
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SABEDORIA: Breve Manual do Usuário. Uma antologia temática 
de versículos bíblicos, frases, pensamentos, trechos de poemas e 
ditados de diversas culturas, em 250 páginas. 
Para baixar, Clique Aqui. 
 

 

 

 

3 Irmãos Antologia. Um pouco do melhor da poesia evangélica 
em língua portuguesa. Reunindo poemas de Gióia Júnior, Joanyr 

de Oliveira e J. T. Parreira. 
 

Para baixar, Clique Aqui. 
 

http://www.4shared.com/file/39919001/5a8dc721/Sabedoria_manualdousuario.html
http://www.4shared.com/file/10576486/7c651775/3Irmos_antologia_poesia_evangelica.html
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Antologia de Poesia Cristã em Língua Portuguesa. Antologia 
reunindo poemas de caráter genuinamente cristão de grandes 
nomes da literatura lusófona, desde Camões até os dias atuais, 
passando por escritores e poetas como Machado de Assis, 
Fernando Pessoa, Alexandre Herculano e muitos e muitos outros. 
Poemas de mais de 80 autores, dentre brasileiros, portugueses e 
africanos.  
 

Para baixar, Clique Aqui. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.4shared.com/file/77846340/c40ab5ce/Antologia_Poesia_Crista_em_Portugues.html

