
10 conselhos  
para apoiar as missões 
  
1. Envolva-se verdadeiramente em oração e clamor pela missão e pelo missionário. 
 
2. Escreva cartas de ânimo aos missionários que você conhece. Como me sinto bem ao 
ler em meu e-mail o apoio de irmãos que não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, 
mas que sustém meus braços em oração! 
  
3. Estabeleça um método de apoio às missões: Existem irmãos que realizam atividades 
determinadas para reunir fundos para as missões: Comidas especiais, venda de livros, 
etc. Poupe gastos supérfluos como 1 Coca-cola (ou outro refrigerante) na semana e 
guarde o dinheiro em um envelope para enviar às missões... você ficará surpreso ao 
final do ano ao ver o quanto você contribuiu com a Coca-cola 
  
4. Conheça a obra com a qual você colabora! Isto serve para livrar-se do engano. 
Lamentavelmente muita gente pede fundos para obras que não existem. Sabemos que 
Deus os julgará, mas evite tomar parte de uma mentira. Assegure-se verdadeiramente 
de que as pessoas que você apóia servem a Adonay com um coração sincero e sem 
buscar "ganho desonesto" 
  
5. Compartilhe com outros irmãos informações da Missão que você apóia. Você verá 
como a mão inteira pode mais do que um só dedo! 
  
6. Escreva o nome do missionário e de sua família em um lugar onde possa vê-los 
facilmente e orar por eles. Também no quadro de avisos da igreja e locais onde você usa 
frequentemente: Porta da geladeira, painel de seu carro, monitor de seu PC.  
  
7. Envie material bíblico aos missionários pelo correio, muitos deles não podem 
conseguir Bíblias ou livros, música, CD de sermões, etc, no campo missionário em seu 
idioma nativo,. Garanto que será um refrigério à alma do missionário! 
  
8. Fixe no mês um dia das missões em sua igreja, levante ofertas especiais, convide 
missionários para falarem de suas experiências, também poderá realizar 
videoconferências com missionários em campo através de MSN, Skpe, Yahoo ou por 
outros meios. Será muito animador ao missionário e motivador para a igreja! 
  
9. Busque informações na rede sobre o país onde o missionário se encontra e ore 
pelo avanço do Evangelho neste país, procurar a cidade ou área da missão em um mapa 
e repreender os poderes das trevas que atam as almas para que possam aceitar a JESUS  
  
10. Reenvie esta pagina para todos os seus contatos! 
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