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Lição 07

Missões no
Antigo Testamento
Texto Áureo

“Mas o Senhor me disse: Não digas: Eu sou uma criança; porque, aonde quer que eu te
enviar, irás; e tudo quanto te mandar, dirás.” Jr 1.7

Verdade Aplicada

Missões é doutrina bíblica. Não se trata de modismo ou fruto de criatividade da Igreja.

Textos de Referência
Is 6.5-8

INTRODUÇÃO

Enfatizaremos nesta lição, assim como os missiólogos e escritores dos séculos XX e XXI,
que o Antigo Testamento é a base para a atividade missionária da Igreja entre todas as nações e
povos do mundo.

1. O PLANEJAMENTO DE MISSÕES
É praticamente impossível compreender a obra missionária no contexto histórico do Antigo
Testamento sem o entendimento correto do plano da redenção estabelecido desde o princípio.

Comente:

1.1 Conceito de Missões no Antigo Testamento
1.2 Princípios da obra missionária
1.3 O texto bíblico usado por Pedro e Paulo
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2. A CONTÍNUA AÇÃO DO DEUS MISSIONÁRIO
Mesmo nos períodos mais longínquos e sombrios da história, o Deus Missionário sempre
teve na terra Suas testemunhas.

Comente:

2.1 Revelação Geral e Revelação Especial
2.2 O Evangelho anunciado a Abraão
2.3 A ação missionária na Terra Prometida

3. ISRAEL, A NAÇÃO MISSIONÁRIA
O projeto divino para Israel como nação escolhida por Deus foi que como tal pudesse
exercer um papel missionário no mundo.

Comente:

3.1 Israel, a nação testemunha
3.2 Ação missionária dos profetas
3.3 O reino de Judá disperso e exilado

CONCLUSÃO

O Antigo Testamento está repleto de princípios bíblicos e registros de atividades missionárias.
Deus já estava agindo para tornar conhecido Seu plano de salvação em toda a terra. Que cada
discípulo de Cristo esteja consciente da responsabilidade de prosseguir com a obra missionária
nesta geração.

Fontes utilizadas:
Bíblia do Culto – Harpa Cristã e Corinhos dos Primórdios – Editora Betel.
Revista EBD Betel Dominical 3º Trimestre de 2017 – Editora Betel.

www.editorabetel.com.br

13/08/2017

