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Oferta Anual de Sacrifício para Missão Global 

SOLICITAÇÃO DE DONATIVOS 
 

 
INSTRUÇÕES:  Leia a seguinte solicitação de donativos para a congregação antes da 
arrecadação da Oferta Anual de Sacrifício para a Missão Global no sábado, 12 de 
novembro de 2022. 
 
 

 

 

O que você irá sacrificar para a missão? 
 
Os pioneiros da Missão Global são os heróis anônimos da Missão Adventista. 
Em todo o mundo hoje, centenas desses laicos vão para áreas e grupos de 
pessoas não alcançadas para iniciar novas congregações Adventistas do Sétimo 
Dia. Muitos dos lugares onde eles começam a trabalhar são áreas onde a igreja 
nunca teve sucesso no passado, mas ninguém disse aos pioneiros que eles não 
podem suceder. Assim, com uma pequena bolsa de subsistência, eles vão e 
vivem entre o povo e põem em prática o método do ministério de Cristo. Eles se 
misturam com as pessoas de várias maneiras: nos campos de arroz, jogando 
futebol com as crianças, nas cidades. Eles demonstram simpatia, e ministram às 
necessidades de maneira muito prática. E, então, eles conquistam a confiança 
do povo e os orientam a seguir Jesus. Estes pioneiros se incorporam como 
Jesus se encarnou na comunidade. Eles sacrificam seu tempo e esforços para 
viver de forma simples e levar os outros a um relacionamento amoroso com 
Deus. 
 
APELO:  Historicamente, a Oferta Anual de Sacrifício chegou ao final da 
Semana de Oração, e é uma oportunidade para nos sacrificarmos pela missão. 
Então, por favor, seja generoso com essa importante oferta. 
 
ORAÇÃO:  Querido Senhor, por favor, ajude-nos a sacrificar algo de que 
realmente não precisamos e contribua com seu valor para a Oferta Anual de 
Sacrifício. 

 

 

 

 

 
NOTA ESPECIAL:  Vídeos, cartazes e gráficos para as mídias sociais estão disponíveis em 

adventistmission.org/mission-offering-resources 

 
 

http://am.adventistmission.org/mission-offering-resources#nov

