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Missões: Respostas para Objeções 
 

John Piper 
 

 
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 
 

Quando falei sobre Missões no domingo passado,2 tentei dar uma 
resposta bíblica a possíveis obstáculos que estão no caminho de algumas 
pessoas, os quais podem impedi-las de se engajar em missões. Minha oração é 
que Deus use essas respostas para convocar mais pessoas para ir. Aqui estão 
oito objeções e a respectiva resposta bíblica. 
1. “Não sou esperto o suficiente”. 

“Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste 
século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? 
Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela 
sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da 
pregação”. (1 Coríntios 1:20-21) 
“Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios 
segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que 
são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para 
confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para 
confundir as fortes”. (1 Coríntios 1:26-27) 

 
2. “Meu corpo e minha personalidade não são forte o suficiente”. 

“Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência 
do poder seja de Deus, e não de nós”. (2 Coríntios 4:7) 
“E [Cristo] disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se 
aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas 
fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto 
prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, 
nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco então sou 
forte”. (2 Coríntios 12:9-10) 

 
3. “Não sou um bom orador”. 

“Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar; não 
em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã”. (1 
Coríntios 1:17) 

                                                
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em maio/2008. 
2 Texto escrito em 3 de novembro de 2005. (N. do T.) 
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Então disse Moisés ao SENHOR: Ah, meu Senhor! eu não sou homem 
eloqüente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens 
falado ao teu servo; porque sou pesado de boca e pesado de língua. E 
disse-lhe o SENHOR: Quem fez a boca do homem? ou quem fez o 
mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o SENHOR? 
Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de 
falar”. (Êxodo 4:10-12) 

 
4. “Tenho medo dos horrores sobre os quais leio nos jornais”. 

“Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em 
derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar; ao qual 
resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre 
os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo 
Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um 
pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará (katartisei – “remendar” ou “reparar” 
vossos corpos horrivelmente desfigurados, quando os leões no coliseu terminarem com 
vocês), confirmará, fortificará e fortalecerá”. (1 Pedro 5:8-10) 

 
5. “Tenho medo que não seja frutífero”. 
Sua responsabilidade não é ser frutífero, mas fiel. 

“E [Jesus] dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse 
semente à terra. E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a 
semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por 
si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão 
cheio na espiga. E, quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a 
foice, porque está chegada a ceifa. (Marcos 4:26-29) 
“Eu plantei, Apolo regou; mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem 
o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o 
crescimento”. (1 Coríntios 3:16-17) 

 
6. “Há muita coisa para fazer aqui”. 
Verdade, mas há uma divisão de labor e Deus chama alguns para MISSÕES, 
não apenas evangelismo. A diferença é vista em Romanos 15:19-24 (NVI): 

“Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei [Paulo] 
plenamente o evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o 
evangelho onde Cristo ainda não era conhecido… Mas agora, não 
havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar… e 
visto que já muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à 
Espanha”. 
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Como Paulo poderia dizer que não havia lugar em que precisasse trabalhar, 
quando havia milhões naquela região para serem evangelizados? Porque 
evangelismo não é missões! 
 
7. “Eu não sou casado”. 
A melhor esposa é encontrada no caminho da obediência. 

“Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de 
rubis”. (Provérbios 31:10). 

Essa descoberta é excessivamente difícil. Ela acontecerá na vereda da 
obediência. 
 
8. “Temo que quando chegar lá, pode ficar claro que cometi um 
engano e eu volte para casa envergonhado”. 
O que é pior, vergonha por ter se esforçado para seguir a Cristo em missões, 
ou medo de se aventurar? Vergonha diante dos outros por cometer um 
engano não te machucará; ela humilhará você e pode torná-lo mais útil numa 
nova situação. Mas o medo fará você inútil em qualquer lugar. 
Considere Eclesiastes 11:4 e o que ele diz sobre risco: 

“Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens 
nunca segará”. 

Significado: Sem encarar o risco de semear porque a semente pode ser levada 
pelo vento, e de colher porque a chuva pode arruinar a colheita, você passará 
fome. 
 
Ó, quão preciosa é a refrescante palavra de Deus! 
Pastor John 
 

 

 

Fonte: http://www.desiringgod.org/ 
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