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Sacrifício Anual para Oferta de Missão Global 
13 de novembro de 2021 - APELO 

 
INSTRUÇÕES:  Favor, ler para a congregação o apelo a seguir antes de coletar a Oferta Anual de Sacrifício para 
a Missão Global no sábado, dia 13 de novembro: 
 

APELO:  
Hoje coletamos nossa Oferta Anual de Sacrifício para a Missão Global que foca no alcance 
daqueles que ainda não foram alcançados. Por este motivo, favor peguem agora um 
envelope e escreva nele: “Sacrifício Anual para a Missão Global”. 
 
Permita-me começar fazendo a seguinte pergunta: se você pudesse fazer a diferença na 
vida de alguém deixando de fazer algo por uma semana, do que você abriria mão? 
 
O que você sacrificaria em prol da missão? 
 
Uma pizza? Um novo par de sapatos? A última edição da sua revista favorita? Pense no que 
você abrirá mão, por digamos uma semana, e deposite o valor que você economizará nas 
salvas neste momento como sua Oferta Anual de Sacrifício para a Missão Global. Você 
ajudará a fundar novos Centros de Influência em algumas das maiores cidades do mundo e 
apoiará os pioneiros da Missão Global a iniciarem novos grupos de crentes entre os povos 
ainda não alcançados. Apenas um terço da população mundial é cristã. Isso significa que 
dois terços das pessoas neste planeta não conhecem a Jesus. 
  
E então, do que você estaria disposto a abrir mão pela missão? 
 
ORAÇÃO: 
Senhor, aceitamos humildemente o conselho que o apóstolo Paulo nos dá em Hebreus 
13:16, que diz: “Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os 
sacrifícios que agradam a Deus”. É por isso, Senhor, que pedimos que abençoe nossas 
ofertas de sacrifício para que se multipliquem e ajudem os obreiros da Missão Global a 
alcançar os não alcançados. Em Seu nome, amém. 

 

Mais materiais sobre a Oferta Anual de Sacrifício incluindo vídeos, pôsteres e gráficos para mídias sociais estão 
disponíveis em AdventistMission.org/offerings. Para mais informações, entre em contato com o Departamento 
de Missão Adventista pelo telefone +1-800-648-5824. 

https://am.adventistmission.org/mission-offerings

