VIDAS QUE INSPIRAM
A biografias sobre
a vida de fé e
sacrifício dos
missionários pioneiros servem de
inspiração. Procure
livros ou pesquise
na internet sobre os pioneiros
desta lista abaixo:
Francisco P Pensotti
Hudson Taylor
Jim Elliot
Elizabeth Elliot
Nate Saint
Rachall Saint
William Carey
Robert Moffat
C.T. Studd
Amy Carmichael
Mary Slessor
David Livingstone
John Wesley

3. Quais os argumentos usados como recusa para apoiar aqueles que vão?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Carey era apenas um sapateiro, usado por Deus para um trabalho que exigiu
muito esforço e preparação: a tradução da Bíblia. Acredita que Deus ainda usa
pessoas como ele? Sim o Não o Em sua opinião, quais são os requisitos
para ser missionário? _____________________________________________
________________________________________________________________
5. Quais as características de Carey você acha que o ajudaram a superar as
dificuldades que enfrentou na Índia? ________________________________
________________________________________________________________
6. Alguns perceberam em Carey que a causa de Cristo era tão importante
que, em comparação, seus sacrifícios foram os mínimos. Você concorda?
Por quê?

______________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

PARA CRESCER
Leia Atos 15-21
Memorize Atos 1:8
Mas recebereis a virtude
do Espírito Santo, que
há de vir sobre vós;
e ser-me-eis testemunhas
tanto em Jerusalém como
em toda a Judeia e Samaria
e até aos confins da terra. RC
Mas receberão poder
quando o Espírito Santo
descer sobre vocês, e serão
minhas testemunhas em
Jerusalém, em toda a Judéia
e Samaria, e até os confins da
terra”. NVI

Pense nisto: “O único direito que tem o cristão é o direito a renunciar
seus direitos.” Amy Carmichael
7. É exigido de cada missionário sofrer o que Carey e outros pioneiros sofreram,
ou será diferente hoje? É o mesmo trabalho dos pioneiros que se espera dos
missionários de hoje? _____________________________________________
Para a maioria, não é muito difícil. Mas alguns avançam em áreas resistentes ao Evangelho e tornam o trabalho até perigoso. A verdade é que Deus
usa todo o tipo de pessoas de hoje como missionários. Há poucos como
Carey, mas Deus pode usar a qualquer um que diga: “Eis-me aqui, Senhor.
Envia-me a mim.”
8. O lema de Carey era: “Esperem grandes coisas de Deus; mas façam grandes
coisas para Deus.” E você, como seria diferente sua vida se vivesse com base
neste lema? _____________________________________________________
________________________________________________________________

9. Quais são as coisas mais importantes que você espera de Deus atualmente? ___________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. Por que é que alguns como Carey podem viver com tanta fé, enquanto a maioria acha impossível?
_____________________________________________________________________________________________
11. Se não espera nada grande, pode descobrir algo grande?			
Se não procura nada importante, pode encontrar algo importante?
Se não tem metas grandes, tem disposição para estabelecer isto hoje?
ALTO

Sim o Não o
Sim o Não o
Sim o Não o

Talvez você estivesse com pouca fé até agora, mas Jesus continua sendo aquele que nunca nos abandona.
Escreva algo importante que espera de Deus começando por hoje. ______________________________

_____________________________________________________________________________________________
11

