
9 de novembro: Oferta de Sacrifício Anual pela Missão Global 
  
O que você deixaria de lado por uma semana para apoiar o trabalho missionário? Você desistiria 
da sua pizza favorita, de uma sobremesa ou talvez de um jantar fora? E se você investir esse 
dinheiro na oferta anual de sacrifício para as missões? Todos os anos, Adventistas ao redor do 
mundo, são convidados a fazer uma oferta especial para o trabalho missionario entre os povos 
não alcançados pela mensagem de Cristo. 
  
Os pioneiros da Missão Global, muitas vezes, são heróis desconhecidos da missão Adventista. Hoje 
em todo o mundo, centenas de pioneiros leigos se empenham para iniciar novas congregações 
Adventistas do Sétimo Dia, em novas áreas e entre grupos de povos não alcançados. Em muitos 
desses lugares, a Igreja nunca teve sucesso algum no passado; mas ninguém disse aos pioneiros 
que issso é difícil ou impossível! Assim, com um pequeno salário, esses pioneiros se mudam para 
lá, pondo em prática o método do ministério de Cristo. Eles se misturam com as pessoas nos 
campos de arroz, nas cidades, nas áreas rurais e nos Centros de Influência. Eles demonstram 
simpatia e atendem às necessidades de maneiras práticas, conquistando a confiança das pessoas. 
Então eles convidam-nas para seguir a Jesus. 
  
APELO: A Oferta Anual de Sacrifício acontece ao final da semana de oração e é uma oportunidade 
para nos sacrificarmos em missão para ajudar a financiar o trabalho dos pioneiros da Missão 
Global. A questão é: o que você vai entregar em favor da missão? 
  
ORAÇÃO: Pai, nossos pioneiros da Missão Global continuam a fazer grandes sacrifícios para serem 
trabalhadores em Seu campo. Suas necessidades são grandes. Por favor, abençoe nossas ofertas 
de sacrifício para ajudar a equipar esses corajosos pioneiros para alcançar ainda mais gente 
através do Seu amor. 
  
  
 
Recursos: Vídeos, pôsteres e gráficos para mídias sociais estão disponíveis em 
am.adventistmission.org/mission-offering-resources.   
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