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XXV CoNFerÊNCIA MIssIoNÁrIA – 1988/2012
MIssÕes – o PlANo De DeUs AtrAVÉs Dos teMPos
“Servi ao SENHOR com temor, e alegrai-vos com tremor” Salmo  2:11

 
Propósitos e Alvos

1 – Glorificar a Deus através de nossa obediência em dispormo-nos para cumprir o IDE de Jesus 
em Mateus 28:18-20.

2 – Conservar os frutos de todas as nossas Conferências Missionárias.

3 – Incentivar a perseverança dos que já participam do Compromisso de Fé, e lançar um livro 
sobre esse assunto, com a base teológica, o fundamento histórico, a experiência de nossa igreja 
e testemunhos de irmãos.

4 – Desafiar à fidelidade Os que não participam do Compromisso de Fé.

5 – Treinar o Grupo Grão de Mostarda e os seminaristas do CBD/CTBPL para realizarem uma 
Conferência Missionária.

6 – Instruir toda a igreja quanto ao dever de fazer Missões aos judeus e gentios, mostrando que 
este Projeto de Deus está sendo realizando através das eras.

7 – Propiciar a confirmação do chamado missionário, bem como o despertar de novas vocações 
para a obra missionária.

8 – Desafiar a igreja a orar, cooperar, contribuir com Missões e que se envolva no ir, no enviar e 
no participar na obra missionária.

9 – Levar todos os participantes do planejamento a assumir alguns alvos de resposta de oração 
para a realização da Conferência:

(1) Orar todos os dias pela Conferência, antes do café da manhã (sem oração, sem café da 
manhã).
(2) Estar meia-hora antes de cada programação;
(3) Confiar no SENHOR quanto ao alvos financeiros compartilhados:
- Oferta Especial de domingo à noite: Cobrir as despesas da Conferência e dar uma oferta 
para todos os evangelistas participantes da Conferência – 50%; 
- Oferta Especial para Rodolfo e Kelly (despesas iniciais no SBPV) – 25%;
- Oferta para Índia – Jefferson Quevedo – 25%.
- Nosso alvo é de três mil reais – o que ultrapassar  será doado às nossas Congregações para 
investimento na construção dos templos.
(4) Orar e envolver-se para que tenhamos 250 crentes na Abertura (sexta-feira, dia 20).
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Nossa Realidade 
 1) Barra do Ceará: Pr. José Nogueira, diáconos: Elsa Mita, Carmen Cinira, Marcus Ferreira, 
José Bonifácio, Elenildo Mota, Pedro Aragão, Ailton Leite, Luiz Cláudio, Rômulo Braga, Jefferson 
Vieira (Mocidade), Lúcia Oliveira (Dorcas), Lucy Antoneli (Coral), Evangelista Giuvan, Raphael Tei-
xeira (Conselheiro da Mocidade), Lívio Rafael e Paula (EBEC) e membros.

 2) Congregação de São Gonçalo: Pr. Luiz Flor e membros de nossa igreja congregados n a 
cidade de São Gonçalo do Amarante - CE .

 3) Congregação de Pindoretama: Pr. Cosmo e família.   

 4) Congregação do Araturi: Pr. Luiz e Fernando (diácono) e membros de nossa igreja congre-
gados em Caucaia – CE.  

 5) Congregação de Morada Nova: Pr. Evaristo e membros de nossa igreja congregados na 
cidade de Morada Nova e no perímetro irrigado.  

 6) Congregação de Atalaia do Norte: Pr. Eduardo e missionária Marliene e membros de nossa 
igreja congregados na Amazônia.  

 7) Congregação do Assentamento Raposa: Missionária Janeide e membros de nossa igreja 
congregados em Santa Quitéria – CE.  

 8) Congregação do Genibaú: Pr. Joaquim e Ximenes (diácono) e membros de nossa igreja 
congregados no Parque Genibaú e Conjunto Ceará.

 9) Congregação de Taíba: Evangelista Francisco Nogueira e membros de nossa igreja congre-
gados na cidade da Taíba – CE. 

 10) Congregação de Barroso: Evangelista Hércules e membros de nossa igreja congregados na 
cidade de Paracuru – CE.

 11) Congregação de Tapera: Evangelista Luciano e Diaconisa Mazé e membros de nossa igreja 
congregados no distrito de Tapera.  

 12) Congregação de Patacas: Pr. Daniel e membros de nossa igreja congregados no distrito de 
Patacas.  

 13) Missionário aos Judeus: Evangelista Roberto e sua família, atualmente em Portugal e 
preparando-se para ir para Israel.

 (14) Ponto de Pregação em Taquara: Bruno Magalhães e equipe.

 Além de nossos evangelistas, ajudamos no sustento do Pr. Geraldo Fonseca (Missionário na 
Colômbia) e do Pr. César Trana (Missionário no Peru). Também nos alegramos com as igrejas 
que são filhas de nossa igreja: Igreja Fundamentalista Cristo é Vida (Henrique Jorge) – Pr. Nilson; 
Igreja Fundamentalista Bíblica Cristo é Vida (Sítio São João) – Pr. Régis; Igreja Bíblica em Jurema 
(Caucaia) – Pr. Caetano; e Igreja Batista Fundamentalista Palavra da Fé (Pecém) – Pr. Kleiton (fun-
dada em 25/12/2011). Estamos também apoiando a Família Aquino que se transferiu para Floria-
nópolis –SC, em 2011, estão dando apoio ao filho (Roberto) que está treinando no Figueirense, 
sondando o campo missionário e servindo tanto aos jovens atletas (evangelismo e discipulado) 
como na Igreja Batista Bíblica de Florianópolis (edificação e apoio aos trabalhos).
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seXtA-FeIrA – DIA 20

Recepção Temática: Portugal

01 – Tempo de Oração – 19:00 às 19:30 h
02 – Abertura – 19:30 h 
03 – Cântico de Louvor & Adoração
04 – Cântico Tema
05 – Leitura Bíblica (Gn 12:1-9) e Tempo de Oração – Iramilson e Priscila
07 – Leitura Missionária e Oração – Adriana e Cláudio Silva/Lucy e Josiel

A Hora do Brasil Descobrir
a europa

O verdadeiro Evangelho foi levado à Pe-
nínsula Ibérica (Espanha e Portugal) pelo 
apóstolo Paulo em suas viagens missio-
nárias (em Romanos 15, Paulo explicou 
seu plano de chegar a Roma e de lá ir à 
Espanha, onde o Evangelho ainda não 
tinha sido anunciado – versos 20 a 24).

O Extremo Oeste europeu (chamado no 
Antigo Testamento de Társis – Jonas 1:3) 
foi no primeiro século uma região de 
grande comércio e importante rota de 
viagens, comércio e cultura. Assim, os 
primeiros cristãos se envolveram em levar 
a mensagem de salvação somente em 
Jesus Cristo para todo o Império Romano, 
que na época incluía a Espanha, Portugal, 
França, Itália e Grécia. 

	  

	  

PortUGAl



O PLANO DE DEUS ATRAVÉS DOS TEMPOS                                                                                      SALMOS 2:11 

5

 A Europa é também conhecida como o berço da teologia ocidental. Foi lá que vive-
ram e fizeram grande diferença homens de Deus como William Tyndale, Ulrich Zwínglio, 
João Calvino, John Knox  e Martinho Lutero – os grandes nomes da Reforma Protestante. 
Contudo, hoje a Europa, como um todo, é carente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, 
constituindo-se uma das regiões mais carentes do Evangelho de nosso planeta. Uma recente 
reportagem, por exemplo, sobre a Holanda, revela que a Igreja Protestante perde sozinha, a 
cada ano, cerca de 60 mil fiéis na Holanda, com duas igrejas fechando a cada semana (entre 
católicas e protestantes – nesse ritmo não haverá mais igrejas de confissão cristã em 2050, 
na Holanda).
 “Muitos europeus estão desiludidos com as religiões tradicionais e estão procurando 
preencher este vazio com materialismo, ocultismo, ateísmo, prostituição, drogas, álcool e 
jogo. Na Itália, há três vezes mais adivinhos para consultas do que padres católicos.  Na Es-
panha e em Portugal, a violência doméstica é desenfreada.
 Assim, escondido atrás dos belos rostos do sul da Europa, com uma história cultural 
rica, existe um cenário de indignidade, materialismo, drogas e desilusão com as religiões 
tradicionais. Estima-se que 90 por cento de portugueses consulta médiuns espirituais e fei-
ticeiros” (Operation World).
 Os casamentos homossexuais foram legalizados na Espanha em Junho de 2005. Em Portugal 
“Duas cidadãs portuguesas apresentaram o pedido de casamento numa Conservatória do Re-
gisto Civil, em Aveiro. O casamento homossexual é proibido de acordo com a lei nacional, mas des-
criminações com base na orientação sexual também são proibidas, na Constituição portuguesa.  

Assuntos de Oração
1 - Oremos pela Família do Roberto (Verônica, Jordana e Josh), que estão em Portugal no 
período de preparo para servirem em Israel - para que sejam usados por Deus em evange-
lismo e conhecimento do campo.
2 – Quando Moisés morreu, o SENHOR disse a Josué: “Moisés, meu servo, é morto; levanta-
-te, pois, agora...” (Josué 1:2). Da mesma forma, Ele nos diz: Paulo, Lutero, Wesley, Spurge-
on, meus servos, estão mortos; levantem-se, pois, agora... Sim, é hora de nós nos dispormos 
para ir para onde o SENHOR Deus estiver nos chamando. Oremos para que ouçamos esse 
chamado e sejamos obedientes e corajosos.

06 - História Missionária para Crianças – Parte I – Juliana Cardoso
>>> Conferência Missionária Infanto-Juvenil
07 – Cântico Missionário
08 – Mensagem Bíblica  - Pr. Kleiton (da IBF Palavra da Fé)
09 - Cântico
10 – Relatório Missionário do Pr. Evaristo (da Congregação de Morada Nova) e
Tempo de Oração (Encerramento)
>>> Restaurante Missionário – Ministério Dorcas
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sÁBADo – DIA 21
 
16:30 h - Chá de Envio do Rodolfo e Kelly

	  
Recepção Temática: Israel

01 – Tempo de Oração – 18:30 h às 19 horas
02 – Abertura – 19 horas
03 – Cântico de Louvor & Adoração
04 – Cântico Tema
05 – Leitura Bíblica (Atos 20:17-28) e Oração – Beatriz e Ila
06 – Leitura Missionária e Oração – Paulinho & Nac/Cristina & Elpídio

	  

MIssÕes Ao PoVo De IsrAel

ISRAEL - País do Oriente Médio, 
banhado pelo Mediterrâneo, 
tem fronteiras ao norte com 
Líbano e Síria, a leste e sul com 
a Jordânia e com o Egito. Tem 
um pequeno litoral voltado para 
o Índico, pelo Golfo de Acaba e 
divide margens do Mar Mor-
to com a Jordânia. Seu nome 
significa ‘venceu com (Yisra) 
Deus (el)’, em hebraico. Israel 
é também o segundo nome do 
patriarca Jacó, cujos descenden-
tes, na tradição hebraica, são 
chamados bnei yisra’el, ‘filhos 
de Israel’.
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Capital: Jerusalém  - Independência: 14 de maio de 1948
Língua Oficial: hebraico e árabe -  Governo: República Parlamentarista 
Presidente: Shimon Peres  -  1º Ministro: Benjamin Netanyahu
Área: 22.072 Km² - População : 7.401.400 - Moeda: Shekel 

Situação Religiosa
religião    -      Proporção    -    Números de Adeptos    –    taxa de Crescimento Anual

   

 Em tese todas a religiões são livres para ministrar, conquanto dentro de suas próprias 
comunidades. O governo israelense, pressionado pelos judeus ortodoxos (que têm partido 
político) tenta restringir o trabalho missionário em Israel. Missionários evangélicos dificil-
mente recebem vistos, e quando recebem, se forem acusados de perturbar a ordem (com 
evangelismos e campanhas) têm seus vistos cancelados e são expulsos. Os judeus messiâni-
cos, que crêem em Jesus como o Messias, não têm permissão legal como grupo religioso, e 
sempre são alvos de represálias. Os Haredi (judeus ortodoxos extremistas) mantêm a nação 
como refém, forçando-a a seguir sua programação sobre todos os partidos pequenos, man-
tendo assim o equilíbrio do poder nos governos de coalizão. Isto resulta na marginalização 
dos judeus conservadores e reformados, na pressão constante para limitar a liberdade reli-
giosa e na perseguição aos judeus messiânicos. 
Israel deve ser evangelizado – Atos 1:8, mas há barreiras enormes: língua, distância geográ-
fica, cultura diferente, alto custo para manter um missionário, pressão política que man-
tém portas fechadas para a entrada de missionários. Portanto, quanto mais barreiras, mais 
missionária se torna a obra, assim Israel é um desafio de oração e de disposição para ir em 
completa dependência de Jesus (João 15:5).

Assuntos de Oração
1 – Oremos com base no Salmo 122:6, pela paz de Israel – que só a terão de verdade quan-
do os judeus abrirem seus corações para o Rei da Paz, Jesus, o Messias. Oremos pela paz 
política, e pela paz espiritual de Israel.
2 – Oremos pela nossa família missionária que está em Portugal se preparando para entrar 
em Israel e fazer a obra missionária.

07 – Cântico Temático
08 - História Bíblica para Crianças – Parte II - Juliana Cardoso
>>> Conferência Missionária Infanto-Juvenil 
09 – Relatório Missionário: Evang. Fco. Nogueira – Taíba-CE
10 – Cântico Temático
11 - Mensagem Bíblica – Pr. Evaristo Costa (Cong. Morada Nova)
>>> Restaurante Missionário – Ministério Dorcas

Judaica      
Muçulmana 
Cristã 
Outras

81%
14,5%

2%
2,5%

4.130.637 
747.766
115.238
128,042

+ 2,4%
+ 2,7%
+ 2,8%
+ 5,2%
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DoMINGo – DIA 22 : ProGrAMAÇÃo MAtUtINA

Recepção Temática: Amazônia Indígena

01 – Tempo de Oração – 8:30 h às 9:00 horas
02 – Abertura – 9 horas
03 – Cântico de Louvor & Adoração
04 – Cântico Tema
05 – Leitura Bíblica (Romanos 10:1-13) e Oração – Helder e Fátima Linhares
06 – Leitura Missionária e Oração – Ligy & Alexandre Paulo/Socorro & Raphael

Povos Indígenas Não-Alcançados

Povos Indígenas 

São grupos de indivíduos em que não houve ainda a presença de missionários evangélicos 
nem crentes capazes de evangelizá-los. Eles  não têm nenhum conhecimento de quem é 

Jesus Cristo.
Alguns destes grupos não tem sequer uma estrutura de linguagem escrita formada, não 

lêem nem escrevem em seus próprios idiomas

315 mil índios espalhados em 251 tribos.
Apenas 129 delas têm tido contato com o evangelho através de missionários evangélicos.
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BArreIrAs
Linguística – Entre as tribos indígenas, fala-se mais de 180 línguas diferentes. Apenas 34 têm 
o Novo Testamento. 
Geográfica – na maioria dos casos as tribos residem em áreas de difícil acesso, longe de 
cidades modernas ou até mesmo de estradas. 
Política - a postura atual da FUNAI é a de vetar a entrada de missionários em muitas tribos. 
  

Assuntos de Oração
1 – Oremos por mais missionários para ir com convicção, coragem e perseverança às tribos 
às tribos ainda não-alcançadas com o Evangelho de Jesus Cristo. Calcula-se que ainda faltam 
mais de 100 tribos que nunca ouviram de Jesus. A seara é grande, por isso Jesus nos orde-
nou que pedíssemos ao Pai mais obreiros – Mateus 9:35-38.

2 – Oremos pelos Ticunas (espalhados pelo Rio Solimões, na Amazônia Peruana e Brasileira), 
para que possamos dar continuidade ao discipulado, treinamento teológico e missionário, a 
fim de edificar igrejas nativas e que se tornem igrejas missionárias.

07 – Cântico Temático
08 – História Bíblica para Crianças – Parte III - Juliana e Giuvan
>>> Conferência Missionária Infanto-Juvenil
09 – Compromisso de Fé – Pr. José Nogueira
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Primeira Base: O Compromisso de Fé por Missões deve ser feito de acordo com a fé de cada 
um. Pois esta primeira base estabelece que Deus é Quem vai suprir. Nós entramos com a fé 
e Deus com a Sua providência. Não é um carnet, ou um consórcio. Planos de pagamento são 
feitos na base do que temos e nas possibilidades de nossa renda. Compromisso de Fé por 
Missões é uma vontade de participar mais da obra missionária, apoiando-a financeiramente. 
Mas, nós não temos tanto! Porém, Deus tem. Se Ele me der, serei fiel em repassar para Missões. 

segunda Base: Compromisso de Fé por Missões é um assunto entre o crente e Deus. Nin-
guém na igreja está autorizado a cobrar seu compromisso. Seu Compromisso de Fé repre-
senta sua fé pessoal e seu real interesse de participar do sustento dos missionários. Os 
missionários entraram com a fé ao ir para os campos distantes, difíceis e perigosos. Nós 
entramos com a fé em sustentá-los.Os missionários sacrificaram tudo (saúde, futuro pro-
missor, conforto, etc.). Nós sacrificamos um pouco de nossas finanças!

terceira Base: O Compromisso de Fé por Missões é um plano de dar não o seu dízimo ou 
suas ofertas que todo crente deve consagrar mensalmente. É um compromisso de dar mais 
para que a obra missionária, que Cristo nos mandou que realizássemos, seja feita de ver-
dade. O Dízimo é a décima parte de seu salário que já pertence ao SENHOR. Ofertas são 
os presentes oferecidos a Deus além dos dízimos, para as necessidades especiais da igreja. 
Quando os crentes no SENHOR Jesus são fiéis nos dízimos e ofertas, todas as necessidades 
operacionais da igreja são supridas. O Compromisso de Fé por Missões é um passo além 
dos Dízimos e das Ofertas. É verdadeiramente crer que Deus suprirá os recursos para que 
eu, como administrador dos recursos que Ele me dá, possa ajudar realmente a alcançar o 
mundo com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo.

As Quatro Bases do Compromisso 
de Fé por Missões
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Quarta Base: O Compromisso de Fé por Missões capacita todo crente a ter uma parte im-
portante no cumprimento da Grande Comissão. A ordem de Jesus para que a igreja vá ao 
mundo a fim de fazer discípulos de Jesus Cristo (Mateus 28:18-20) é para TODOS os cren-
tes – ver também Marcos 16:15. Espalhar o Evangelho da Salvação por todas as partes do 
planeta é uma responsabilidade de cada um que ouviu, creu e foi salvo por Cristo. Você 
gostaria de ser participante ativo nesta obra e não sabe como fazê-lo? O Compromisso de Fé 
enfatiza não o que você tem para dar a Deus, mas o que você crê que Deus suprirá a fim de 
que você colabore efetivamente para que haja suprimento para os missionários e recursos 
para a obra de Missões.

>>> Preencha o ENVELOPE  e ponha no gazofilácio ou entregue à pessoa responsável 
pelo Departamento de Missões, juntamente com a sua oferta especial de amor por 

Missões.  

09 – Testemunhos de Bênçãos no Compromisso de Fé – Voluntários
10 – Cântico Temático
11 – Estudo Bíblico  – Evangelista Hércules 
11 – Painel Missionário - Pr. Luiz Flor, Pr. Joaquim, Pr. Cosmo, Pr. Luiz Lindolfo e Janeide – 
Moderadores: Diana Karla e Rômulo Braga
12 – Encerramento às 11:30 horas com um Tempo de Oração
>>> Haverá Almoço Missionário, com doações e a renda para a Oferta Missionária –  
Ila & Esmerino + Grupo Voluntário
>>> AlVo DA oFertA MIssIoNÁrIA (totAl): 3.000,00
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DoMINGo – DIA 22 : ProGrAMAÇÃo VesPertINA

Recepção Temática: Missões no Semi-Árido
01 – Tempo de Oração – 17:30 horas
02 – Abertura – 18 horas 
03 – Cântico de Louvor & Adoraçao
04 – Cântico Tema
05 – Leitura Bíblica (Romanos 10:14-21) e Oração – Rebeca e Bruno Magalhães
06 – Filme Missionário – Vida Maria
07 – Leitura Missionária e Oração – Ana Vanessa & Jaime/Carlos e Jozélia

16 horas - Concentração de Oração. Lanche: 17 horas

MIssÕes No seMI-ÁrIDo

	  

Na realidade, há dois Nordestes no Brasil:
 Há o Nordeste mais desenvolvido. É o Nordeste das capitais, dos grandes centros, com 
desenvolvimento, com uma boa infra-estrutura, é o Nordeste dos shoppings, da economia 
forte, culturalmente desenvolvido, com muitas igrejas evangélicas, e movimentos evangéli-
cos em expansão, com seus congressos e campanhas em ginásios de esporte. 
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 E há o Nordeste pouco desenvolvido. O Nordeste interior e das pequenas cidades e 
vilarejos dos nove estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Sergipe. Onde há ainda muito analfabetismo; milhões abaixo da linha 
da pobreza; muita superstição. 
 No Sertão Nordestino a porcentagem de evangélicos é baixíssima: menos de 4%. Cen-
tenas de cidades com menos de 2% de evangélicos. 
 Poucos sabem e não sofrem por ignorarem que há muitas cidades do interior com me-
nos de 1% de evangélicos. Muitos desconhecem que há milhares de povoados sem nenhu-
ma igreja evangélica. Isto representa 12 mil comunidades rurais, ou vilarejos, sem igrejas
 Você sabia que 71% das cidades menos evangelizadas do Brasil estão no Sertão Nor-
destino? E que das 485 cidades brasileiras com menos de 3% de evangélicos, 343 estão no 
Sertão Nordestino.
 Em nosso belo Estado do Ceará, 97% dos crentes estão na área de Fortaleza. Os outros 
3% estão distribuídos por todo o Estado, interior e pequenas cidades litorâneas. 
 O Nordeste todo tem em torno de 53 milhões de habitantes. Cerca de 46 milhões vivem 
no Sertão. 16 milhões na área rural.
 Alcançar este pedaço fechado e transformar a Região Brasileira menos evangelizada 
para ser um grande Celeiro Missionário são desafios que só poderão ser realizados se forem 
iniciados com os joelhos, com visão e disposição.

Assuntos de Oração
1 – Oremos para que as igrejas dos grandes centros nordestinos se despertem e que haja 
nelas um grande despertamento missionário para as regiões mais carentes nos aspectos 
físicos e menos evangelizadas. Oremos para que haja essa visão de alcançar o interior, o 
semi-árido e as pequenas cidades e vilas  praianas. Oremos pelos recursos e por mais de-
dicação dos que ficarem para segurar as cordas dos que descerão a esses confins da terra.

2 – Oremos por famílias consagradas que se disponham a ir morar em pequenas cidades, 
que saiam do comodismo, que renunciem ao estilo de vida metropolitano e invistam suas 
vidas para fundar pequenas igrejas pelo sertão.

07 – Cântico Temático 
08 – História Bíblica para Crianças – Parte IV - Juliana e Giuvan
09 – Cântico Temático: O Que Deus Pode Fazer por Você 
>>> Oferta Especial de Amor por Missões – Lúcia & Marcus Ferreira
>>> Conferência Missionária Infanto-Juvenil
10 - Relatório Missionário e Oração – Evangelista Luciano
11 - Mensagem Bíblica e Oração – Pr. José Nogueira
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lIÇÕes MIssIoNÁrIAs DA
VIDA De GlADYs AYlWArD

	  

 A vida da pequena mulher (1932-1970) que fez grandes coisas para Deus tem mui-
to a nos ensinar na obra missionária, pois Gladys realmente viveu estas experiências e 
foi muito abençoada em seu ministério, sendo grandemente usada pelo SENHOR Deus 
na China.
 Pode-se extrair dezenas de lições de sua vida, contudo, para efeito de deixar bem 
claro e ser fácil de memorizar, vamos escolher apenas QUATRO LIÇÕES (todas começam 
com  “CON... “, pois CON estas atitudes nós também poderemos fazer realmente a 
Grande Obra Missionária que Jesus Cristo nos deixou:



O PLANO DE DEUS ATRAVÉS DOS TEMPOS                                                                                      SALMOS 2:11 
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1ª – CONHECIMENTO BÍBLICO – João 
5:39
 Os biógrafos  de Gladys e todos que a conheceram 
e viveram perto dela testificaram que ela conhecia muito 
bem a Bíblia, o ler e meditar na Palavra lhe deu a bênção 
de conhecer profundamente a Bíblia: em todas as suas fol-
gas passava o tempo lendo a Bíblia, meditando sobre sua 
mensagem e orando. Gladys tinha fatos e estudos bíblicos 
na mente e isso lhe ajudava a tomar decisões, como a res-
posta de Abraão, Moisés, Neemias e outros, ao chamado 
de Deus, mesmo sem terem qualquer segurança humana e 
nem sabiam ao certo para aonde iriam.

	  2ª CoNVICÇÃo DA VoNtADe 
DE DEUS – Mateus 28:18-20
 O chamado missionário fazia parte da 
fé de Gladys, assim como cria na sua própria 
salvação. Ela tinha plena certeza da obri-
gação dos crentes se envolverem com Mis-
sões. Para Gladys essa responsabilidade de 
pregar e ganhar almas para Cristo, perto ou 
longe, fazia parte de sua fé.

	  

	  

3ª CONSAGRAÇÃO A DEUS – Atos 20:24

 O chamado missionário fazia parte da fé de Gladys, assim como cria na sua própria salvação. 
Ela tinha plena certeza da obrigação dos crentes se envolverem com Missões. Para Gladys essa 
responsabilidade de pregar e ganhar almas para Cristo, perto ou longe, fazia parte de sua fé.



 o lema de Gladys era: “Deus escolheu as coisas fracas deste mundo”. Ela tinha tudo para não dar 
certo: era baixinha, não tinha o perfil de uma inglesa (não era loura, nem de bonita aparência), não tinha 
muita instrução, era pobre, havia sido rejeitada por uma Missão por a acharem desqualificada, porém 
ela confiou em Deus, em total dependência, e em sua fraqueza Deus revelou o poder dEle. Deus usa os 
que nada são para que ninguém se glorie na presença dEle.
 Você é pequeno, julga-se incapaz, se vê como um insignificante e pobre, é hora, portanto, de con-
fiar em Deus e dispor-se para servi-lO, estudando a Bíblia e orando, perseverando e se consagrando 
totalmente para honrá-lO!

12 – Encerramento às 20 horas com um Tempo de Oração
>>> Restaurante Missionário – Ministério Dorcas

 Gladys estava disposta a sair da zona de conforto e segurança, para se dedicar a obra de Deus. Ela 
estava disposta a sofrer e sacrificar-se conquanto cumprisse o IDE de Jesus. Seu penoso trabalho em 
Londres para economizar por quase três anos o dinheiro da passagem para a China, sua viagem difícil 
e perigosa, seus sofrimentos e provações e perigos na China, e seu estilo de vida simples atestam sua 
consagração a Deus e à Sua obra. Lembremo-nos da carta que a mãe de Gladys recebeu em Londres 
de um chinês que tinha sido evangelizado por Gladys na China: “Quando sua querida filha chegou na 
China, minha mulher foi quem a conheceu primeiro. Depois eu conversei com ela. Descobri ser ela a 
missionária que a China precisava. Não se incomoda com oposição, dificuldades ou pobreza, vai pregan-
do o evangelho em todo lugarejo ao sul de Shansi. A maior parte dos estrangeiros vem para China não 
simplesmente para pregar o evangelho, mas para ter conforto, portanto poucas pessoas na China crêem 
em Jesus Cristo. Os chineses observam que eles não vivem o que diz a Bíblia.”
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4ª CONFIANÇA EM DEUS – 1 Coríntios 1:26-27


