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Devocional

ESPERANÇA
O VOCACiONADO FIRMADO NA

Mateus – 28:16-20

ocação é um termo derivado do La�m V“Vocare” que significa convocar, chamar, 
escolher.  Logo, o vocacionado, é aquele que 
recebe de Deus  uma chamada para  ser 
testemunha e representante de Jesus.

Durante toda a vida ministerial de Jesus vimos que 
Ele sempre esteve lado a lado dos discípulos, seja 
em terra firme, nos montes, nos mares ou nos 
vales, a presença do mestre sempre foi intensa, os 
discípulos puderam disfrutar da doce presença de 
Jesus ,  e  mesmo depois  da  sua morte  e 
ressurreição, Jesus prometeu aos discípulos que 
Ele estaria com eles até o fim através da pessoa do 
Espírito Santo. 

Miss. Johny Amorim
Díli - Timor Leste 
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Foi a presença de Jesus que deu força e esperança 
para os discípulos suportarem as lutas e 
perseguições durante a suas vidas, a certeza da 
nossa vocação está no ouvir e compreender com 
clareza a voz de Deus, que con�nua chamando e 
comissionando o seu povo para obedecer e 
cumprir a tarefa da evangelização dos povos, a 
nossa esperança está na certeza que o Deus que 
nos chamou para a missão, Ele nos capacita para 
cumpri-la, e não somente nos envia mas também 
nos acompanha durante toda a caminhada.

Querido vocacionado não tenho medo de cumprir 
com alegria o seu chamado, mesmo em meio a 
tantos desafios do cenário atual, nossa esperança 
é que Jesus efetua e põem em operação, 
poderosamente, tudo quanto fala e promete. 
Quando Ele nos envia, a sua presença vai conosco 
e isso é suficiente para suportamos os desafios da 
caminhada, o Ide na verdade é um convite e 
quando aceitamos ele diz, 

                 Vamos.
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A JAMI-CBN parabeniza irmãos e pastores 
da Igreja Batista Nacional Missionária em 
Cochabamba, Bolívia.
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“Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, 
voltará com júbilo, trazendo os seus feixes”. 
Salmo 126.6

A Missão de Deus não para em tempos de pandemia 
de Covid19. Onde o Evangelho pregado e ensinado 
no poder do Espírito Santo convence, salva, cura e 
transforma pessoas tornando-as filho de Deus em 
Cristo Jesus. Em Cochabamba, Bolívia, os 
Missionários Esequiel Santos e Ana Lúcia realizaram 
09 batismos em novembro. O nome do Senhor está 
sendo conhecido e glorificado na vida de muitos 
bolivianos para a glória de Deus! 
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Reflexão

ESPERANÇA
VÁ AO CAMPO FIRMADO NA

os quatro evangelhos, a Grande Comissão Naparece no contexto da ressurreição de 
Cristo (Mt 28.1-10; Mc 16.1-8; Lc 24.1-12; Jo 20.1-
10). Esta é pedra fundamental que faz parte do 
firme fundamento da esperança cristã. De sorte 
que, sem a ressurreição de Cristo todo o edi�cio da 
fé cristã desaba (1Co 15.13-18). Após a Sua 
ressurreição, e, pouco antes de enviar os seus para 
fazer discípulos de todas as nações, Jesus declarou 
ser a maior autoridade do Universo (Mt 28.18). Ele 
recebera do Pai tal autoridade absoluta. Céu e 
terra estão debaixo do seu controle e governo. 
Com base em Sua autoridade universal , 
imediatamente, deu a seguinte ordem: “Portanto, 

Pr. Paulo César Nascimento

“Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: 
Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra” 
(Mateus 28.18)
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Vice-Presidente da JAMI
Serra Talhada-PE.

 Eis o firme fundamento da esperança 
daqueles que vão para o campo. Aquele que os 
envia rompeu os grilhões da morte, é o ressurreto 
dentre os mortos e está vivo para todo o sempre. 
Ele possui toda autoridade, é o Senhor e 
Governador de todas as coisas. Sua presença 
co�diana e ininterrupta com os seus enviados 
garante o sucesso da Missão! Portanto, vá ao 
campo firmado nessa esperança!

Pr. Paulo César Nascimento

tendo ido, fazei discípulos de todas as nações”. 
Vale ressaltar ainda, que ele conclui a Sua Grande 
Comissão prometendo e garan�do sua presença 
diária e constante com os seus comissionados, à 
medida que cumprem Sua Missão no mundo (Mt 
28.20b).
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TEOLOGiA E MiSSÕES
18 meses - Regime de Internato
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ORANDO POR 

MISSÕES MUNDIAIS

Ore por mais obreiros à Seara
Pv. 3.27, Mt. 9.36

Ore por portas abertas à Palavra
Col.4.2,3

Ore por mentes abertas à pregação
Atos 26.17,18

Ore por corações abertos à voz de Deus
2 Cor 4.4-6

Ore por céus abertos
Isaías 45.8

ORE, DOE, VÁ
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REEVANGELiZAÇÃO 
DA EUROPA 

EXTRAORDINÁRIA 
A 

Em muitos sen�dos, o cris�anismo é que tornou a 
Europa no que ela é. Nenhum outro con�nente 
ficou/foi exposto ao cris�anismo durante um 
período tão prolongado e de forma tão ampla. No 
entanto, assim como a Europa foi o primeiro 
con�nente a ser cris�anizado, também foi o 
primeiro a ser descris�anizado.

No início do século XIX, mais de 90% dos cristãos 
viviam na Europa e América do Norte, enquanto no 
final do século XX, mais de 60% viviam na África, 
Ásia, América do Sul e no Pacífico. O historiador e 

espertarão as Igrejas europeias para o que DDeus está fazendo em todo o con�nente? O 
futuro da Europa depende disso.

Igrejas da Diáspora, movimentos de plantação
de igrejas e a próxima geração
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      3. A próxima geração.

 

A imigração de cristãos de outros lugares e a 
formação de igrejas da diáspora não são nada de 

Cris�anismo intercultural: o futuro da Europa?

      1. Igreja da diáspora, 

Deus está u�lizando as pessoas em movimento 
para reevangelizar o con�nente europeu.

    2. Movimentos e plataformas de plantação de  
igrejas e 

missiólogo Andrew Walls, que faleceu no mês 
passado (setembro/2021), foi um dos primeiros a 
observar e estudar esta mudança no centro de 
gravidade cristão.

Podemos iden�ficar três dimensões de este 
fenômeno:

Muitos veem a Europa como completamente pós-
cristã ou secular, mas a realidade é muito mais 
complexa, e fora dos focos está acontecendo uma 
extraordinária reevangelização da Europa.
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novo na Europa. As igrejas da diáspora europeia 
formam parte da história da Europa. Muitos povos 
e  c i d a d e s  d a  E u ro p a  t ê m  i m p o r ta n t e s 
comunidades da diáspora europeia e igrejas 
históricas da diáspora.

Porém, nas duas úl�mas gerações, a imigração do 
Mundo majoritário tem visto um número 
significa�vo de novas igrejas da diáspora 
plantadas em toda Europa, incluídas congregações 
de fala espanhola e/ou brasileira, igrejas chinesas 
e igrejas africanas negras, que são as mais 
numerosas. Só a “Igreja de Deus Redimida” tem 
hoje mais de 750 congregações, e segue plantando 
25 novas igrejas na Grã-Bretanha a cada ano. E 
esta é apenas uma de muitas denominações. Se 
existe uma população africana em uma cidade 
europeia é quase certo que haverá uma Igreja da 
diáspora africana, mesmo que os cristãos 
europeus não estejam cientes.

Enquanto estas esta�s�cas são animadoras, a 
presença de igrejas da diáspora não conduz 
automa�camente à reevangelização efe�va da 
Europa, conforme tem observado Harvey Kwiyani:
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Até agora, as igrejas africanas na Europa só têm 
�do um êxito considerável na evangelização de 
seus compatriotas africanos. Uma parte bem 
pequena tem feito algum �po de trabalho para 
tentar chegar aos europeus. Muitos me dizem que 
é muito di�cil chegar até eles. Muitos dizem: 
Obrigam-nos a fazer as coisas de forma diferente e 
isso é muito desagradável. Por fazer as coisas de 
forma diferente referem-se à coisas como ter 
cultos  mais  curtos ou ter  que adotar  a 
evangelização relacional. Para esses pastores que, 
pelo menos, querem ou tentam par�cipar na 
missão entre europeus, sua presença na Europa 
lhes faz crer que têm que ser missionários para os 
europeus.

No entanto, nem toda a responsabilidade deste 
fracasso recai nos líderes das igrejas da diáspora. 
Muitas igrejas europeias na�vas não querem ou 
não sabem como ajudar os cristãos da diáspora a 
chegar à população local.
Entretanto, ao longo da pandemia da Covid-19, há 
indícios de que líderes de igrejas da diáspora e de 
igrejas europeias, na�vas em vilas e cidades, de 
t o d o  o  c o n � n e n t e ,  e s t ã o  s e  a p o i a n d o 
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Por exemplo, a visão do CNEF (Conselho Nacional 
de Evangélicos Francês) de plantar uma igreja por 
cada 10.000 pessoas tem es�mulado a plantação 
de igrejas na França. Em média, nos úl�mos anos, 

mutuamente. Essas conexões podem ser um 
importante es�mulo para uma maior colaboração 
no futuro.

Não só os cristãos do Mundo Majoritário* estão 
plantando igrejas. A plantação de igrejas em geral 
se acelerou em toda Europa, em parte devido ao 
surgimento de plataformas nacionais de plantação 
de Igrejas.

As várias caras dos movimentos europeus de 
plantação de igrejas

Além do mais, à medida que os cristãos da 
diáspora de segunda e terceira geração assumem 
a liderança, buscam cada vez mais estabelecer 
igrejas interculturais que podem chegar com mais 
facilidade aos europeus na�vos.
O futuro da igreja na Europa pode muito bem 
depender do surgimento de um cris�anismo 
intercultural auten�camente europeu.
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aproximadamente uma igreja é plantada a cada 
sete dias na França.

Em muitos países europeus têm surgido 
plataformas similares, algumas como resultado de 
processos para facilitar a plantação de Igrejas, 
como M4 e Mul�plica�on Network, outras como 
resultado de pessoas catalizadoras/ apostólicos 
como Rela�onal Mission ou a Rede de Plantação 
de Igrejas de Lausanne, e outras por meio de redes 
internacionais como City-to-City ou Atos29. De 
uma forma ou de outra, a reunião de 170 líderes de 
plataformas de quase trinta países, em Berlim, no 
início de 2018, indicou a chegada de uma nova 
dinâmica na Europa: os Processos Nacionais de 
Plantação de Igrejas (NC2P).

As inicia�vas denominacionais de plantação de 
igrejas têm resultado em centenas de igrejas 
plantadas nos úl�mos anos. As agências 
missionárias focadas na plantação de igrejas, 
como a Missão Cristã Europeia (ECM), Missão da 
Grande Europa (GEM), Operação Mobilização 
(OM) e Communitas seguem desempenhando seu 
papel na abertura de novas comunidades cristãs, 
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Em resumo, a reevangelização da Europa por meio 
de movimentos de plantação de igrejas tem 
muitos atores.

Junto com a plantação de igrejas, temos visto o 
surgimento de novas formas de comunidades 
cristãs que nem sempre se parecem com as igrejas 
convencionais.  Podem ser chamadas de 
“expressões frescas, novas, atuais”, comunidades 
missionais ou podem não aceitar este �po de 
c lass ificação,  mas  a  inovação de  novas 
comunidades de seguidores de Jesus que chegam 
àqueles que talvez nunca se envolveriam com as 
igrejas “convencionais” é uma das formas que o 
Espírito Santo está renovando e fazendo crescer a 
igreja na Europa. Logo estão os movimentos de 
formação de discípulos, como os Navegantes, The 
Turning ou Go Movement, que se focam na 
evangelização e o discipulado de novos cristãos.

Com a pandemia da COVID-19, a necessidade de 

geralmente em colaboração com igrejas nacionais. 
E as redes ICP e Mosaik estão plantando igrejas 
que procuram alcançar especificamente os 
diferentes grupos étnicos.
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As conferências virtuais e/ou híbridas, como o 
próximo Encontro Lausanne Europa 20/21, em 
novembro de 2021, são provavelmente o futuro, e 
podem permi�r uma colaboração ainda mais 
d i n â m i c a ,  c o m o  j a m a i s  v i s t o ,  p a r a  a 
reevangelização da Europa.

O impacto a longo prazo da pandemia na forma 
que terão as igrejas do futuro se fará claro nos 
próximos anos. A flexibilidade e a falta de 
infraestrutura das comunidades missionais têm 
permi�do que se adaptem com mais facilidade à 
nova realidade, mas também têm sofrido alguns 
dos mesmos problemas que as igrejas da diáspora, 
no que diz respeito à perda de uma intensa vida 
comunitária. No entanto, existe a esperança de 
que todos os �pos de igrejas tenham aprendido 
lições vitais sobre a verdadeira essência da 

construir uma comunidade de novas maneiras 
tem obrigado a muitas igrejas e movimentos de 
plantação de igrejas a enfrentar sua dependência 
de edi�cios. Esta inovação forçada pode resultar 
ser, na realidade, parte de como Deus está 
renovando sua igreja na Europa.
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comunidade cristã neste úl�mo ano.

Liberar a próxima geração para a liderança

Deus está levantando uma nova geração de 
seguidores de Jesus que está assumindo o desafio 
de alcançar a juventude secularizada da Europa.

Grande parte de tudo isso está acontecendo nos 
ministérios de juvenis de igrejas locais de todo o 
con�nente, às vezes, com o apoio de organizações 
como Josiah Venture que trabalham com as igrejas 
de toda Europa Ocidental e Oriental.

Alguns ministérios paraeclesiás�cos têm estado 
focados na próxima geração durante décadas: 
JOCUM, Os Navegantes e IFES Europa, citamos 
apenas três. Nos úl�mos anos, novos movimentos 
como 24/7 Prayer ou Steiger têm contribuído com 
nova energia e ideias novas sobre como chegar “à 
maior cultura não alcançada de hoje: a cultura 
juvenil mundial”. E inicia�vas como Awakening 
Europe, Holy Spirit Nights e The Send estão 
chamando os jovens europeus a buscar um 
avivamento.  Em função disso, Youthscape está 
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O impacto da Covid-19 na próxima geração já tem 
sido enorme e pode ter implicações durante 
décadas. Aqueles que estão na etapa da educação 
s o f re m  co m  o  fe c h a m e nto  d e  e s co l a s , 
universidades, em alguns casos durante semanas 
ou meses e grande parte do sistema educa�vo 
ainda segue on-line.

realizando uma pesquisa inovadora sobre o 
ministério juvenil, e inaugurou um novo centro de 
pesquisa juvenil na Universidade Teológica Livre 
de Giessen, na Alemanha.

Inclusive antes do início da pandemia, a 
Organização Mundial de Saúde informava “uma 
taxa elevada e crescente de problemas de saúde 
mental e de comportamento nos adolescentes [...]  
29% das mulheres de 15 anos e 13% dos homens 
de 15 anos dos países europeus disseram “sen�r-
se pra baixo” mais de uma vez por semana. O 
relatório também revelou que o suicídio é a 
principal causa-morte entre adolescentes (de 10 a 
19 anos) nos países de renda baixa e média, e a 
segunda causa nos países de renda alta em toda 
Europa.
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Os reflexos da úl�ma recessão econômica fazem 
que muitos jovens tenham um emprego precário, 
isso considerando a melhor das hipóteses, e a 
pandemia não fez mais que piorar esta situação. 
Suas perspec�vas quanto a uma carreira e a 
esperança de se tornarem independentes de seus 
pais e, de algum dia, formar uma família, parecem 
ter se distanciado ainda mais. Não é de se 
estranhar que todos estes transtornos e incertezas 
tenham um alto impacto adicional na saúde 
mental dos jovens.

Mas posi�vamente, os jovens são “na�vos 
digitais” que estão mais bem posicionados para 
aproveitar suas habilidades tecnológicas num 
mundo pós-pandemia. Também tem sido mais 
fácil para eles que para os adultos idosos 
relacionar-se de forma on-line. Os líderes de 
ministérios juvenis, na maioria dos casos, 
puderam desenvolver seus ministérios de forma 
on-line sem qualquer problema, embora este 
processo de migração deixou bem exposto o que 
se perdeu durante o fechamento. Como declarou 
um líder de um ministério juvenil num ar�go sobre 
o impacto da Covid-19 nos jovens:  “Se não 
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visitamos todos agora em seus lares ou em algum 
lugar externo, perderemos esta geração atual na 
igreja.

A geração jovem da Europa parece tão frágil e 
confusa e seu futuro tão incerto. Porém, talvez 
seja isso precisamente o de que Deus necessita: 
Uma geração jovem que esteja disposta a olhar 
além da polí�ca humana a fim de encontrar como 
resposta, o que realmente é a vida abundante. 
Precisam de nossas orações e conforto, 
acrescentando a liberdade de u�lizar seus dons e 
talentos para a glória de Deus. Não deve ter 
passado despercebido do seu olhar que a maior 
parte da comunidade cristã da diáspora na Europa 
também é jovem. 

A maioria dos avivamentos da história se deu no 
meio dos jovens. Ademais, foram conduzidos por 
jovens.  A Agência Missionária para qual trabalho, 
European Chris�an Mission, foi fundada em uma 
reunião de oração, na Estônia, em 1903, por Ganz 
Raud, quando ele �nha apenas 25 anos. A JOCUM, 
OM e 24/7 Prayer foram fundadas por pessoas que 
�nham seus 20 anos. A reevangelização da Europa 
depende desta próxima geração. Devemos liberá-
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la para a liderança.   

Na periferia, mas com humildade e esperança

Andrew Walls observou que ao longo da história 
da igreja, os lugares que, em algum momento, 
foram centros do cris�anismo geralmente 
sofreram um declínio. Porém, por meio da missão, 
criaram-se novos centros na periferia. “ No 
momento em que o cr is�anismo estava 
retrocedendo na Europa, as igrejas da África, Ásia 
e América La�na estavam tendo protagonismo. O 
movimento do cris�anismo é uma expansão em 
série e não progressiva.

Tendo em conta a realidade da fé cristã na Europa 
de hoje, esse é um momento para humildade, mas 
também de esperança. Porque sempre é na 
periferia onde começa o avivamento cristão. Este é 
um momento de grande oportunidade para 
colaboração entre as igrejas do mundo majoritário 
e as igrejas na�vas europeias, para que se plantem 
novas igrejas e para que a próxima geração ocupe 
seu lugar na liderança.
Despertarão as igrejas europeias para o que Deus 
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Nota do editor: Este é um ar�go editado do recente livro de 
Jim Memory Europe 2021: A Missiological Report, que o 
teólogo Chris Wright tem denominado “uma leitura essencial 
para todos aqueles que, em qualquer parte do mundo, estão 
preocupados com a  missão no, de e para o con�nente 
europeu”.  
*mundo majoritário – termo alterna�vo para países em 
desenvolvimento, Sul global  ou  terceiro mundo, referindo-se 
aos países da África, Ásia  e América La�na  que totalizam a 
maioria da população mundial.

O futuro da Europa depende disso.

está fazendo no seu contexto por meio das igrejas 
da diáspora, pelos movimentos de plantação de 
igreja  e  por  meio da próxima geração? 
Aproveitaremos a oportunidade de colaboração 
que Deus tem colocado diante de nós?
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