
quando a igreja local compreende 
esse privilégio e participa ativamente 
do sustento financeiro, ela começa a 
se comprometer também com os obje-
tivos missionários locais, pois o com-
prometimento não é somente com uma 
parte do avanço missionário, mas as 
pessoas passam a compreender clara-
mente que o povo de deus deve atuar 
na sociedade de maneira efetiva, a 
fim de que a mensagem de esperança 
em cristo Jesus seja compartilhada 
com todos.

assim, ofertar para que o avanço 
missionário seja uma realidade é 
participar ativamente do envio de 
missionários que seguem às nações 
para ser a voz de deus transmitindo 
esperança, perdão, redenção, restau-
ração, paz e justiça. encontramos na 
Bíblia, deus enviando muitas pessoas 
para cumprirem a sua missão. encon-
tramos no livro de atos a igreja primi-
tiva enviando Paulo e Barnabé para 
sua primeira viagem missionária. eles 
foram enviados para fazer discípulos, 
batizar e ensinar tudo o que o senhor 
Jesus os havia ensinado. a igreja foi 
feita para cumprir a missão de deus 
neste mundo que carece de salvação. 
Nossos irmãos da igreja primitiva 
compreenderam claramente seu papel 
como cooperadores de deus como o 
apóstolo Paulo fala em 1coríntios 3.9. 
esta verdade perdura durante séculos e 
agora é o tempo de sermos estes coo-
peradores para que a mensagem de 
esperança seja espalhada por todo o 
mundo alcançando os cerca de 3.800 
povos aos quais esta mensagem ainda 
não chegou. salvar pecadores foi a 
missão de Jesus e o significado da 
cruz. hoje, nossa missão é viabilizar 
o avanço da obra missionária com a 
nossa mordomia e aqui, falo sobre a 

mordomia de nossos recursos financei-
ros, sabendo que a mordomia cristã 
vai muito além disso. Paulo foi reco-
nhecido como o apóstolo das nações 
e afirmou que seu chamado foi feito 
por meio de Jesus e por causa deste 
nome recebeu graça para chamar 
todas as nações a uma vida de obe-
diência pela fé, conforme em romanos 
1.4 e 5. Não temos dúvidas de que o 
plano de deus é que todas as nações 
sejam alcançadas pela mensagem de 
esperança e desafiadas a uma vida 
de obediência e fé. então, eu e você 
temos que fazer parte disso investindo 
nossos recursos financeiros, entre 
outros, para que o avanço missioná-
rio seja uma realidade e cumpramos a 
missão de deus em nosso tempo.

temos o desafio de enviar 100 
novos obreiros ao campo missionário 
neste ano. Para que isso ocorra, necessi-
tamos dos recursos financeiros suficientes 
não somente para enviá-los, mas para 
mantê-los viabilizando ainda a implan-
tação e manutenção de seus projetos. 

ofertar é uma bênção e um privi-
légio especial para um povo que foi 
alcançado pelas Boas Novas de Jesus 
cristo e sente-se motivado a comparti-
lhar este milagre com todo semelhante 
que carece de salvação.

Para dar a você, pastor, uma segu-
rança em investir financeiramente em 
nossos projetos missionários, atuamos 
com grande transparência e sentimos 

alegria em poder prestar contas de 
tudo o que fazemos, como investimos 
os recursos enviados no avanço missio-
nário. hoje, ajudamos a mais de 13 
mil crianças agindo para erradicar a 
fome, o analfabetismo e combatendo 
o tráfico de pessoas, especialmente 
de crianças exploradas pela gigan-
tesca rede de prostituição infantil que 
sequestra a inocência de crianças que 
descobrem muito cedo o quão duro 
e cruel é o mundo composto por pes-
soas que não têm o temor de deus.

ore, busque sabedoria e direção 
do senhor para liderar sua igreja num 
movimento de transformação do mundo 
de hoje sendo voz de deus às nações, 
levando liberdade aos cativos e luz 
àqueles que vivem nas profundas tre-
vas do pecado. leve esperança eterna 
àqueles que sentem-se esquecidos, dis-
criminados e abandonados por uma 
sociedade movida pela avareza, pela 
indiferença e pela sede de poder e 
riqueza que tornam o ser humano seme-
lhante a coisas que não têm valor.

como pastor, você pode participar 
ativamente de tudo o que deus está 
fazendo no mundo, levando sua igreja 
a contribuir financeiramente para que 
o avanço missionário seja cada vez 
mais rápido e efetivo.
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