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Estudo Bíblico para Adolescentes e Jovens  N° 33 
 

Missões Transculturais 
 
 
Atividade Nº 1  
 
Ler no grupo Mateus 28:16 a 20. 

 

Completar:  
 

a. Versículos 19 e 20 
“Portanto, ____________ a todos os _________________ 

do _____________________ e façam com que 

__________________ meus _______________________,  

__________________ esses seguidores em nome do 

____________, do _________________ e do 

_____________ Santo e ____________________ a 

________________ a tudo o que tenho 

____________________ a vocês. E lembrem disto: eu 

______________ com vocês todos os ______________, 

até o fim dos ______________.” 

 

 

b. Marcos 16:15 
“Então _________ disse: —_____________ pelo _________________ inteiro e 

___________________ o ________________ a todas as __________________.” 

 

 

c. Isaías 45:22 
“_______________________ do ___________________ inteiro, __________________ para mim, 

e eu os _________________, pois eu sou _______________, e não há nenhum 

_________________.” 

 

d. Apocalipse 7:9 
“Depois disso olhei e vi uma ________________________ tão ____________________, que 

ninguém podia __________________. Eram de todas as ________________, _______________, 

______________ e __________________. Estavam de pé diante do ______________ e do 

________________, vestidos de roupas ________________, e tinham folhas de palmeira nas 

______________.” 

 

 

 
 

 
 

Deus quer que o Evangelho, a boa notícia sobre Jesus, seja anunciado a todas as 

pessoas neste planeta. Todos os seguidores do Senhor Jesus podem ajudar nesta 

tarefa tão importante.  Neste estudo veremos três formas que nós podemos ajudar 

em missões transculturais: orando, contribuindo, e indo. 



  

Atividade N° 2: Orando 
 

Ler no grupo Romanos 15:30 a 32. Completar: 

 

a. Versículo 30 
“Eu ______________, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo _____________ que o 

Espírito dá, que me __________________,  _______________ com ____________ por mim.” 

 

b. 2 Tessalonicenses 3:1 
“Finalmente, irmãos, _______________ por __________ para que a ____________________ do 

________________continue a se _________________ rapidamente e seja bem _____________, 

como ________________ entre vocês.” 

 

 

 
 

 
 

Atividade N° 3: Contribuindo 
 

a. Filipenses 4:16-17 
“Em Tessalônica, _____________ de uma vez ________________ de _______________, e vocês o 

________________. Não é que eu só pense em _______________ ajuda. Pelo contrário, quero ver 

mais _____________ acrescentados à _____________ de vocês.” 

 

 

 
 

 
 
Atividade N° 4: Indo 
 

a. Atos 1:8 
“Porém, quando o _____________   ______________ descer sobre ______________, vocês 

receberão ________________ e serão minhas ____________________ em _________________, 

em toda a _________________ e _______________ e até nos lugares mais _________________ da 

terra.” 

 

 

 
 

Aqui nós vemos como os discípulos foram preparados para missões. Depois de 

receberam o poder do Espírito Santo, começaram a evangelizar na sua cidade 

(Jerusalém), sua região (Judéia), uma outra cultura perto de casa (Samaria) e, 

finalmente, até os “lugares mais distantes da terra”. 

Como no caso do Apóstolo Paulo, muitos missionários precisam do sustento 

financeiro das igrejas, parentes e amigos para poderem sobreviver no campo 

missionário e cumprir seu ministério. Nós podemos ajudá-los, contribuindo 

financeiramente ao sustento dos missionários. 

Nós vemos no Novo Testamento que o Apóstolo Paulo pediu que as igrejas 

orassem para ele, enquanto ele cumpria seu ministério missionário. Nossa orações 

podem fazer uma diferença na vida de missionários que podem estar em lugares ou 

nações bem distantes. 


