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FANÁTICOS PELA OBRA

Imagine que teu país vai disputar a 
Copa do Mundo. Pense que os melhores 
jogadores das equipes de futebol fos-
sem todos de sua igreja. Como seriam 
tratados por você? Qual o seu orgulho 
como igreja?

Se um deles precisasse de qualquer 
coisa como fundos para viajar, o que 
você faria?

Seriam parte de sua equipe, fanáticos. 
Deveriam sentir-se como uma parte da 
emoção.

Anunciai entre as nações a sua glória; 
entre todos os povos as suas maravilhas. 
Salmo 96:3

Extraído da revista Vamos, Dez 2013.

1. Quando William Carey ia para a Índia,  
 disse aos irmãos da Inglaterra: 

 “Eu desço a uma mina profunda na Índia, 
 onde todos sabemos que há um tesouro 
 de almas por salvar. Desde que vocês 
 sustentem a corda.”

 A que se referia Carey ao dizer: “Desde que vocês sustentem a corda”?  __________

 ________________________________________________________________________

 Nossas opções são duas: Descer a mina indo ao campo, ou sustentar a corda para 
que outros possam ir. É uma tragédia as pessoas que sentem o chamado para irem 
para o campo missionário sem apoio de outros irmãos. Ainda bem que muitos se 

 preocupam com a promoção missionária. Afinal, há muitas pessoas chamadas para 
servir como missionários que não podem seguir para o campo por falta de recursos.

Passo 8

Por onde começar?

Orar

Doar

Comunicar com
os missionários

    no campo

MANEIRA DE PARTICIPAR

• Orar pelos missionários que conhece. Informe-se das necessidades. 
Ore para que a igreja e seus líderes tenham visão missionária e que 
Deus chame mais obreiros. Pode formar um grupo de oração.

• Apoiar algum missionário economicamente ou por meio de cartas, 
chamadas telefônicas, e-mails ou Skype.

• Ir ao campo, talvez como missionário de curto prazo (semanas ou 
meses) ou a longo prazo (alguns anos).

Posso começar agora a apoiar missões, mas ainda 
não posso ir? Claro que pode! O motivo deste livro é 
inspirar e motivar. Se você aceita o desafio de Missões 
Mundiais, por onde deseja começar? Abaixo, há algu-
mas ideias. Também inclui alguns recursos para orientar 
no início.

2. E você, de que maneira pensa que Deus está convocando a participar desde agora?  ____________________

 ___________________________________________________________________________________________

 Aceito o desafio de envolver-me: o Orando   o Doando   o Indo   o Outra opção ____________________

COMO COMEÇAR

• Informar-se. Ponha-se em contato com missionários, agências missionárias e com outros irmãos que tenham 
a mesma visão.

• Participe em eventos como seminários, cursos e conferências sobre missões.


