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PARA VER

Compre um mapa do mundo 
para colocar em sua casa (ou
igreja) como recordação da
necessidade do mundo.

Comece a aprender sobre as
diferentes regiões do mundo.

Coloque versículos bíblicos sobre
missões em lugares visíveis em
sus casa.

Fale com seu pastor sobre uma
mini conferência missionária,
convidando um missionário ou
alguém familiarizado com o 
tema.

Há algum projeto missionário
que te interessa e que precisa
de apoio econômico? Pode
enviar uma oferta especial, ou
poderia apoiar mensalmente.

Conhece algum missionário no
campo? Envia uma mensagem
para animar no ministério, e
até mesmo perguntando sobre
os desafios para seguir orando. 

Convide um missionário ou
agência missionária para ir
em sua igreja apresentar a
visão ou seu ministério.

PARA CRESCER

Leia outra vez Atos 22-28
(um capítulo por dia).

Memorize Lucas 24:47

E em seu nome se pregasse
o arrependimento e a remissão
dos pecados, em todas as
nações, começando por
Jerusalém. RC

E que em seu nome seria
pregado o arrependimento
para perdão de pecados a
todas as nações, começando
por Jerusalém. NVI

• Leia livros sobre missões. As biografias missionárias motivam o aumento 
da fé. O livro “Operação Mundo” te dará ideias de como orar pelo mundo 
e por países específicos.

• COMIBAM é uma organização com a visão de tornar a igreja iberoame-
ricana em uma força missionária. Seu site é mina de informação. Veja 
www.comibam.org

• www.ObreroFiel.com é outra fonte de informação. Veja à frente, em 
“Missões Mundiais”, muitos outros artigos e recursos. 

• O Curso Vamos e também a revista Vamos são recursos extremamente 
práticos tanto para missionários como aos que apóiam missões. www.
misionessim.org/cursovamos www.misionessim.org/la-revista

• Há um Guia de Oração pelas etnias não alcançadas na seguinte página 
de internet:  www.guiamundialdeoracion.org

• Fale com o seu pastor e com outras pessoas sobre seu interesse em 
missões. 

• Informe-se sobre as necessidades do mundo. Por exemplo: 

 Quais os lugares mais necessitados no mundo, onde o Evangelho ainda 
não chegou? 

 Quais são as carências das seguintes religiões mundiais: O islamismo, o 
budismo, o induísmo e o animismo?

• Busque experiências transculturais e amizade com pessoas de outros gru-
pos étnicos ou religiões em seu próprio país. Convidando para almoçar 
ou visitar sua casa.

• Procure saber como ministrar de modo integral para pessoas como os 
pobres, presos, tóxico-dependentes, mulheres ou crianças em risco,  
pessoas que vivem nas ruas, etc.

• Participe em viagens missionárias de curto prazo.

• Ore por e escreva aos missionários, dando ânimo a eles e pedindo que 
mandem cartas de oração. Ore por seus missionários e pelos missionários 
da igreja e das associações.

• Comece agora a apoiar um missionário ou família missionária com ofertas 
especiais ou mensais. Sempre que enviar uma oferta, ore por eles ou 
escreva para eles.

• Prepare-se. Pense na possibilidade de se inscrever em um instituto bíblico, 
seminário ou instituição que prepara missionários.

• Está preparado para a guerra espiritual? Acontece diariamente, mas se 
torna ainda mais forte no campo missionário.

• Seja ativo na igreja e participe em um ministério, descobrindo e até 
desenvolvendo seus dons espirituais e habilidades. Aprenda a pensar 
de modo evangelístico. Descubra como evangelizar pessoas à sua volta. 
Faça o trabalho de um evangelista.

• Procure um mentor para ajudar em sua vida cristã e nos pensamentos 
sobre missões.


