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Introdução: 
 
A tarefa que Jesus nos deixou, de levar o evangelho a todo o mundo, nos 
parece quase impossível.  Tanto nós, quanto os nossos pais, temos falhado em 
obedecer o mandamento de Jesus e orar que ceifeiros sejam enviados à seara 
de Deus, Mateus 9:37-38.  Devemos obedecer esse mandamento 
urgentemente com sinceridade.   
 
O nosso mundo tem atualmente quase 7 bilhões de pessoas das quais vive a 
maioria em países “fechados”.  Esses países estão fechados para missionários. 
  Não importa quantos missionários temos disponíveis, eles não entrarão 
nesses países como missionários.  Enquanto agradecemos a Deus por aqueles 
que conseguem entrar nesses países “fechados” através de uma profissão 
secular para terem a oportunidade de apresentar o evangelho, seu ministério 
será limitado.  Eles não tem a liberdade de evangelizar usando os métodos 
usados por outros em países “abertos”. 
 
Queremos encentivá-lo a orar em três maneiras para cumprir Mateus 9:37-38. 
 

1. Ore que Deus continue a chamar obreiros das nossas igrejas locais. 
2. Ore que Deus salve e chame estrangeiros a levar o evangelho para 

o seu próprio povo.   
3. Ore para Deus chamar obreiros em países “fechados” que 

alcançarão seu próprio povo. 
 
Gostaríamos de desafiá-lo a orar diariamente por cada país no mundo.  É 
possível que a sua influência no mundo através da oração seja maior do que a 
de um missionário em terra estrangeira.  Somente a eternidade revelará o 
impacto dos fiéis guerreiros de oração.  Através da oração, todo o salvo pode 
ter um verdadeiro ministério no evangelho!!! 
 
Irmão Daylon Hicks 
Ministério Senhor da Seara 
Ezequiel 22:30 
 
 
 

 



MISSÕES MUNDIAIS? 
 
 
  Abertas     Fechadas para Missões 

 
 
 
 

 

Esses três círculos representam o mundo.  Um círculo representa o que nós 
chamamo de missões internacionais ou missões mundiais.  Os outros dois 
círculos representam os outros dois terços do mundo.  Descobrimos que a 
realidade é que dois terços do mundo está fechado para missões.  O nosso 
mundo é limitado e, com a exceção de uns poucos missionários que trabalham 
secularmente em países fechados, excluimos mais de quatro bilhões de 
pessoas.  O que você está fazendo para ganhar essas pessoas? 

 
Nós esperamos que os nossos missionários alcançam o mundo enquanto isso 
nunca foi feito no passado e não está sendo feito hoje.  Deus pode levantar 
obreiros (em países além dos Estados Unidos) para ir a esses países onde não 
podemos ir.  Na verdade, a única maneira que estes países fechados vão ter 
obreiros, é para Deus enviá-los de qualquer fonte disponível, não importa o país 
que Ele escolher usar.   
 
Outro fato simples é que poucos conhecem muito sobre o mundo em que 
vivemos.  A maioria dos cristãos conseguem nomear apenas alguns países, 
mas dizem ter uma visão mundial de missões.  Ainda que nós talvés não 
podemos ir a esses países, podemos orar por eles e Deus pode levantar os 
obreiros necessários. 
 

OS PAÍSES DO MUNDO ESTÃO LISTADOS NAS ÚLTIMAS 
TRÊS PÁGINAS 
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África do Sul
Albânia
Alemanha
Andorra
Angola
Antígua e Barbuda
Arábia Saudita
Argélia (Algeria)
Argentina
Arménia
Austrália
Áustria
Azerbaijão
 _____________________
Baamas
Bangladeche
Barbados
Bareine
Bélgica
Belize
Benim
Bielorrússia (Belarus)
Bolívia
Bósnia e Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunei
Bulgária
Burquina Faso
Burúndi
Butão
 _____________________
 
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Canadá
Cazaquistão
Chade
Chile
China
Chipre
Colômbia
Comores
Congo
Coreia do Norte
Coreia do Sul
Costa do Marfim

Costa Rica
Croácia
Cuba
 
 _____________________
 
Dinamarca
Djibuti
Domínica
 _____________________

 
El Salvador
Egito
Emiratos Árabes Unidos
Equador
Eritréia
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
Estados Unidos
Estónia
Etiópia
 _____________________
 
Fiji
Filipinas
Finlândia
França
 _____________________
 
Gabão
Gâmbia
Gana
Geórgia
Granada
Grécia
Guatemala
Guiana
Guiné
Guiné Equatorial
Guiné-Bissau
 _____________________
 
Haiti
Honduras
Hungria
 _____________________
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Iêmen
Ilhas Marshall
Ilhas Salomão 
Índia
Indonésia
Irã
Iraque
Irlanda
Islândia
Israel
Itália
 _____________________

 
Jamaica
Japão
Jordânia
 _____________________
 
Kuwait
 _____________________
 
Laos
Lesoto
Letônia (Latvia)
Líbano
Libéria
Líbia
Listenstaine
Lituânia
Luxemburgo
 _____________________
 
Macedônia
Madagáscar
Malásia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marrocos
Maurícia
Mauritânia
México
Mianmar
Micronésia
Moçambique
Moldávia
Mónaco
Mongólia

Montenegro
 _____________________
 
Namíbia
Nauru
Nepal
Nicarágua
Níger
Nigéria
Noruega
Nova Zelândia
 _____________________
 
Omã
 _____________________
 
Países Baixos  (Netherlands)
Palau
Panamá
Papua-Nova Guiné
Paquistão
Paraguai
Peru
Polónia
Portugal
 _____________________
 
Qatar
Quénia
Quirguizistão
Quiribáti
 _____________________
 
Reino Unido
República Centro-Africana
República Checa
República Democrática do Congo
República Dominicana
Roménia
Ruanda
Rússia
 _____________________
 
Samoa
Santa Lúcia
São Cristóvão e Neves
São Marinho
São Tomé e Príncipe
São Vicente e Granadinas
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Seicheles
Senegal
Serra Leoa
Sérvia
Singapura
Síria
Somália
Sri Lanca
Suazilândia
Sudão
Suécia
Suíça
Suriname
 _____________________
 
Tailândia
Taiwan
Tajiquistão
Tanzânia
Timor Leste
Togo
Tonga
Trindade e Tobago
Tunísia
Turquemenistão
Turquia
Tuvalu
 _____________________
 
Ucrânia
Uganda
Uruguai
Usbequistão
 _____________________
 
Vanuatu
Vaticano
Venezuela
Vietname
 _____________________
 
Zâmbia
Zimbábue 
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