3º Trimestre de 2017 • Tema: O Adolescente e a Igreja

Lição 7: Avançando além das Fronteiras

Pedras por mim não irão falar!
Sabemos que Deus tem um ide para todos
nós que o aceitamos como Senhor e salvador, não importa a idade ou o sexo temos
uma ordem e uma missão a cumprir. Sempre no lugar onde estamos tem alguém que
precisa ouvir falar sobre Jesus quando abrimos nossa boca. Temos uma longa missão a
seguir, abaixo veremos algumas necessidades que podem nos despertar ainda mais:
Você sabia que:
• O Brasil é o quinto maior país do
mundo em extensão territorial. Será
que em todos os cantos do Brasil as
pessoas já ouviram falar de Jesus?
• O Brasil tem aproximadamente
uma população de 170 milhões de
habitantes. Será que todos esses habitantes já ouviram falar de Jesus?
• No Brasil existem mais de 4.800
religiões?
• Existem mais de 1milhão de mulçumanos e 500 mesquitas no Brasil?
• Brasília é considerada a capital
mundial do esoterismo?
• O Brasil é considerado o maior
país espírita e católico do mundo?
Tudo isso só no Brasil. Quanto trabalho
tem a ser feito. Quantas vidas precisamos
ganhar para Jesus, quantas almas estão
pedindo por socorro. Vamos falar ou vamos
deixar que as pedras falem por nós?
Pensando agora no mundo inteiro veja
algumas curiosidades:
• Existem 10.000 seitas no
mundo.

• Existem 6.000 seitas na África e
1.200 nos Estados Unidos.
• A religião que mais cresce no mundo é o islamismo.
• Existe cerca de 6 bilhões de habitantes no planeta sendo que um terço
ainda não é cristão.
• Existe cerca de um bilhão de islâmicos em todo o mundo.
• Que mais de 80 % dos mulçumanos nunca ouviram falar do evangelho.
• De cada 100 pessoas, 10 são mulçumanas, 18 não tem religião ou são
ateias, 17 são católicas (ortodoxos,
anglicanos, protestantes), 14 são hinduístas e 6 são budistas.
Quanto trabalho a ser feito, quantas pessoas que esperam pessoas dispostas a cumprir o ide do Senhor. Vamos falar ou vamos
deixar que as pedras falem por nós?
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