PARA INVESTIGAR
Quais são as principais crenças das seguintes religiões?
Islamismo, Hinduísmo, Budismo. Pesquise e prepare um
resumo em um papel à parte.

3. “É necessário talento especial para ser missionário. Poucos se qualificam.
Sou uma pessoa frágil e tímida; não consigo pregar ou evangelizar.”
Moisés se expressou desta forma em Êxodo 3:11-12, “Quem sou eu para me
apresentar perante o Faraó e tirar os israelitas do Egito?” Como Deus respondeu
a ele? v.12 ________________________________________________________
O que disse Paulo em 2 Coríntios 4:7 no que se refere a nossas limitações?

__________________________________________________________________
Medite no seguinte: “Deus usa homens e mulheres que são suficientemente
frágeis para confiar nEle.” Hudson Taylor
PARA CRESCER
Leia Atos 1-7 outra vez
(um capítulo por dia).
Memorize Filipenses 4:19
O meu Deus, segundo as suas
riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória,
por Cristo Jesus. RC
O meu Deus suprirá todas as
necessidades de vocês, de
acordo com as suas gloriosas
riquezas em Cristo Jesus. NVI

Quais os talentos especiais são necessários para se tornar um missionário?
__________________________________________________________________
Deus pode usar qualquer pessoa. O necessário não é talento, e sim temor a
Deus, submissão, fé e amor pelos perdidos. Até porque, nem todo missionário passa os dias pregando. Há um grande número de oportunidades como
na construção, na medicina, no ensino, na administração, etc.
Medite e comente sobre o seguinte:
•

“Deus não chama os qualificados, Ele qualifica aos chamados.” A.W. Tozer

•

Hudson Taylor, ao entrevistar uma pessoa que tinha apenas uma perna, perguntou:
Porque, tendo esta incapacidade, deseja ser missionário na China? A resposta foi:
Porque os que têm dois pés não estão indo! Então, ...foi aceito e enviado.

4. “Não há dinheiro”
“Tudo posso em Cristo, que me fortalece” (Filipenses 4:13). Às vezes, usamos este versículo para confirmar o poder de Deus em nossas vidas, sem nos dar conta que em seu contexto, Paulo estava falando sobre
dinheiro. Tratava da habilidade de estar feliz no pouco ou no muito.
Tendo em conta que Paulo era um missionário escrevendo a pessoas que o apoiavam economicamente, o que
promete Filipenses 4:19? ______________________________________________________________________
Esta promessa é para o missionário e também para os que o apóiam financeiramente. Ainda que alguns
tenham problemas em levantar seu sustento, Deus tem sido fiel aos que confiam e esperam nele. Não tenha
dúvidas, creia nesta promessa, e não na mentira que dizem “dinheiro é escasso”. O inimigo também espera
manter a igreja adormecida, sem dar conta de suas responsabilidades em apoiar a obra de missões.
Medite e comente sobre o seguinte:
•

“A vontade de Deus nunca te levará onde a Graça de Deus não possa sustentar.” Jim Elliot

•

“A obra de Deus, feita ao Seu modo, nunca sofrerá falta de recursos.” Hudson Taylor

•

“As pessoas dizem: ‘Senhor, aumenta nossa fé’. Não é uma grande fé que precisamos. E sim a fé em UM GRANDE
DEUS. Ele proverá. Vamos vigiar para que nossos olhos se mantenham em Deus.”. Hudson Taylor

5. “Precisamos manter apenas nossa própria igreja.” Qual a opinião de Paulo em Filipenses 4:15-19 sobre
oferta para missionários? ______________________________________________________________________
Incentive sua igreja a apoiar missões como fizeram os irmãos de Filipos.
6. “Sou muito velho para ir.” Uma das missionárias mais eficazes que o autor deste livro conhece seguiu
para a África após seus 50 anos. Outra, partiu depois dos 70 anos. E continuam produzindo muito fruto!
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