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“Firmados na Esperança“ é o tema da
Campanha de Missões Mundiais 2021. A
JAMI-CBN conclama igrejas, pastores e
irmãos a se envolverem mais e mais na
missão de Deus no mundo.

Esperamos que haja em seu coração
esperança e perspectivas de dias plenos e
de boas notícias!

Que planos você tem para seu ministério e
vida em 2021? Planos e metas alinhados
com os planos e propósitos de Deus? Que
desafios espera para este novo ano? Seus
planos e metas estão alinhados com os
planos e propósitos de Deus?

O ano de 2020 mostrou-nos que podemos
traçar metas, planos e propósitos, porém,
quem dá as coordenadas e direção é o
Senhor. Então, que tal se deixarmos de
almejar o próprio êxito, nossas metas
pessoais e procurarmos entender o
propósito e o tempo de Deus para nossa
vida e planos em 2021?

 “E em seu Nome as nações
colocarão sua esperança” Mt 12.21
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Deus enviou Seu Filho para morrer na cruz, demonstrando ali seu
amor e perdão em nosso favor para que sermos participantes de
sua graça. I Pedro 2.21

A Bíblia ensina-nos que podemos fazer planos, porém, o
propósito do Senhor prevalecerá (Pv 19.21). É sábio andar com o
Senhor e alinhar nossas metas à vontade Dele. Muitas vezes a
nossa pressa faz-nos tropeçar e desviar do desejo de Deus.

O propósito de Deus desde sempre foi que Sua glória seja
anunciada e que Ele seja glorificado em toda terra. Assim, o plano
Dele para todo cristão é que sejamos parte de seu plano de
salvação para as nações, por isso, a prioridade é: “buscar o seu
Reino em primeiro lugar...” Mt 6.33

Foco, visão e fé nas promessas do Senhor! Não se sinta
desencorajado pelas lutas, pois, não somos os primeiros cristãos a
passar por desafios, perdas e crises como a que estamos
passando. Continue firme a arar o campo, olhando firmemente
para o Autor e consumador da nossa Fé. Seja perseverante,
disciplinado e focado nas promessas e propósitos de Deus.

A JAMI-CBN convoca cada igreja e pastor batista nacional a
engajar-se na Campanha de Missões Mundiais 2021 orando mais
intencionalmente, apoiando constantemente e contribuindo
generosamente. 

O tema “ Firmados na Esperança” (Mateus 12.21) inspira-nos a
confiar e a depender mais do Senhor. Continue a corrida
proposta (Hebreus 12.1-2). Não desista! Sigamos todos firmados
na Esperança, que é Jesus!
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Clame firmado na Esperança
“Nossa alma espera pelo Senhor,

nosso auxílio e escudo”

Por Miss. Amélia Modesto (São Luís de Montes Belos-GO)

Dia 01

Ore pela salvação dos povos
Ore por mais obreiros para missões

Pedidos de oração
 



Sendo a pandemia da Covid-19 uma realidade global, a
globalização há anos esperada  apanhou-nos da forma mais
indesejada ou planejada por qualquer um de nós!

Estou pensando numa outra forma de mal na qual todos
somos envolvidos, “...Contudo a Escritura encerrou tudo
debaixo do pecado ...” (Gl. 3:22). Uma realidade que os que
conhecem o Senhor Jesus, pelos méritos dEle, já foram
libertos.

Não posso deixar de pensar naqueles que nunca ouviram
falar no Senhor Jesus e que tateando entre crenças e
descrenças continuam como ovelhas errantes e sem pastor.
Que não esperam pelo Senhor porque não O conhece como
seu auxílio e escudo. (Sl.33:20). Não sabem, em meio ao
caos, o que trazer à memória para dar-lhes esperança.
(Lm.3:21).

A nós, que aguardamos a bendita esperança (Tt.2:13), cabe
clamar por esses sabendo que o Senhor ouve o nosso
clamor e que só vamos ter uma dimensão da missão
reconciliadora na eternidade.
Em tempo, clamemos, firmados na esperança!
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Compartilhe vida firmado na
Esperança

“... agora, todavia, se maniifestou aos seus santos; aos quais
Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória

deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós,
esperança da glória”. (Cl 1:26,27)

Por Miss. Gustavo Gubiani (Bishop’s Stortford - Inglaterra)

Ore pela evangelização dos povos
Ore pela tradução da Bíblia para as línguas ágrafas

Pedidos de oração

Dia 02



Talvez uma das mais ricas
promessas das Escrituras é
que, pela fé, Cristo está em nós
na pessoa do Espírito Santo. E,
se Ele habita em nós, somos
então capazes, capazes de
vivermos uma vida que O
adore, uma vida que honre o
Senhor, uma vida que
transcende o presente e
respira eternidade. Portanto,
esta capacidade de viver para
Deus não vem de nós, mas
dAquele que passou a habitar
em nós e nos deu uma nova
vida aqui, mas também nova
vida além daqui.

Paulo, pela fé, obtendo ele
pessoalmente esta preciosa
promessa,  dedicou-se com
todas as suas forças para que
outros experimentassem desta
mesma realidade.

Seu sofrimento passou a ser,
então, regozijo; suas aflições,
como se de 

Cristo fossem, pois sua vida não
era mais dele, mas dAquele que
passou a habitar nele. Portanto,
o propósito de vida de Paulo se
tornaram os propósitos de
Cristo; assim, anunciar a
esperança de toda humanidade
passou a ser sua vida, mas será
que passou a ser a nossa vida
também? 

Se Deus quis dar conhecer Sua
promessa do “Cristo em nós” por
meio daqueles que O receberam,
será que temos permitido que a
presença de Cristo em nós tenha
o poder de nos impulsionar a
vivermos o estilo e propósito de
vida do Cristo que em nós
habita? Como que poderíamos
mostrar a nossas comunidades
locais que, de fato, Cristo vive
em nós? 

WWW.JAMI.COM.BR



WWW.JAMI.COM.BR

Vá ao Campo firmado na
Esperança

“Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a
autoridade me foi dada no céu e na terra” (Mateus 28.18)

Por Pr. Paulo César Nascimento (Igreja Batista
Missionária em Serra Talhada-PE)

Ore por mais trabalhadores para a Seara
Ore em favor dos vocacionados ao ministério

Pedidos de oração
 

Dia 03



Nos quatro evangelhos, a Grande Comissão aparece no
contexto da ressurreição de Cristo (Mt 28.1-10; Mc 16.1-8;
Lc 24.1-12; Jo 20.1-10). Esta é pedra fundamental que faz
parte do firme fundamento da esperança cristã. De sorte
que sem a ressurreição de Cristo todo o edifício da fé cristã
desaba (1Co 15.13-18). Após a Sua ressurreição, e, pouco
antes de enviar os Seus para fazer discípulos de todas as
nações, Jesus declarou ser a maior autoridade do Universo
(Mt 28.18). 

Ele recebera do Pai tal autoridade absoluta. Céu e terra
estão debaixo do seu controle e governo. Com base em Sua
autoridade universal, imediatamente, deu a seguinte ordem:
“Portanto, tendo ido, fazei discípulos de todas as nações”.
Vale ressaltar ainda, que ele conclui a Sua Grande Comissão
prometendo e garantido sua presença diária e constante
com os seus comissionados, à medida que cumprem Sua
Missão no mundo (Mt 28.20b).

Eis o firme fundamento da esperança daqueles que vão para
o campo. Aquele que os envia rompeu os grilhões da morte,
é o ressurreto dentre os mortos, e está vivo para todo o
sempre. Ele possui toda autoridade, é o Senhor e
Governador de todas as coisas. Sua presença cotidiana e
ininterrupta com os Seus enviados garante o sucesso da
Missão! Portanto, vá ao campo firmado nessa esperança!
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Doe firmado na Esperança
“Ordene aos que são ricos no presente mundo que não

sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na
incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos

provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes
que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras,
generosos e prontos a repartir”. 1Tm 6.17,18 | NVI

Por Pr. Uelton Ricardo (Brasília-DF - Brasil)

Ore por mais generosidade do povo de Deus
Ore por mais fidelidade do povo de Deus

Pedidos de oração
 

Dia 04



Outro dia, eu vi alguém dizer: “Tem gente que é tão pobre,
tão pobre, que só tem dinheiro”, ou seja, toda a razão da sua
existência e esperança está fundamentada na abundância
pecuniária. Essa é uma premissa equivocada, arrogante e,
acima de tudo, ignorante, pois a riqueza é incerta. 

Em contrapartida, tem gente que é tão rica, tão rica, que só
tem Deus. Apesar de Deus ser o seu único bem, nada lhe
falta, pois o Senhor provê tudo com satisfação e suficiência.
Nada lhe falta, apesar de não possuir nada. Nada lhe falta, a
despeito de ser tão “pobre”.

O exemplo dos dois tipos de “gentes” relatado acima parece
incongruente, mas só quem já experimentou profunda
relação de dependência e intimidade com Deus sabe que
todas as suas necessidades são e serão sempre supridas. Isso
não é clichê. É real. É fato.

Aquele que vive uma relação de intimidade com o Senhor
deseja e busca a riqueza das boas obras, da generosidade e
da partilha, conforme orientou o apóstolo Paulo ao seu
discípulo Timóteo. Sendo abastado ou não financeiramente,
a nossa esperança deve estar firmada em Deus, porque
sabemos que não há incertezas e riscos para quem n’Ele
confia.
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Evangelize firmado na
Esperança

“Estejam sempre preparados para responder a
qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança

que há em vocês” 1 Pe 3.15b

Por Pr. Natan Bezerra (Brasília - DF - Brasil)

Ore pela salvação das pessoas
Ore pelos pregadores do Evangelho

Pedidos de oração
 

Dia 05



Certa vez um comerciante de produtos falsificados encontrou-
se com um evangelista na praça central de uma pequena cidade.
O comerciante parecia ter mais sucesso em suas vendas, do que
o evangelista na dádiva que oferecia. O pregador então
perguntou ao vendedor: “como você consegue obter tanto
sucesso vendendo produtos falsificados enquanto eu apresento
uma verdade gratuita e as pessoas sequer param para me ouvir?
” O comerciante respondeu: “Eu anuncio uma mentira como se
fosse verdade, você anuncia uma verdade como se fosse
mentira”. 
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Essa ilustração me faz lembrar
do exato oposto vivido por
Pedro, quando o mesmo
incentiva os irmãos que
estavam dispersos a
apresentarem a qualquer
pessoa que pedisse a razão da
esperança que havia neles.
Apesar das perseguições, eles
transmitiam a esperança vinda
de Cristo. Isso era notório, ao
passo que a instrução de Pedro
não é para que eles
respondessem questões como:
“você tem esperança?” 

A instrução do apóstolo era
para que eles estivessem
preparados a responderem
sobre o motivo daquela
esperança. O que faltava para
o evangelista da ilustração
acima era esperança. Você
crê no que você prega? Você
vive e demonstra anseio pela
eternidade? Evangelizemos
firmados na esperança, a fim
de sermos questionados
sobre a razão da verdade que
professamos, e não se
realmente acreditamos no
que pregamos.
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Exerça misericórdia firmado
na esperança 

“Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é
misericordioso”. Lc 6:36

Por Pr. Jorge Damasceno (Norwich - Inglaterra)

Ore pelos que sofrem necessidades
Ore por mais compaixão na vida dos crentes

Pedidos de oração
 

Dia 06



Misericórdia é um dos atributos morais de Deus. Misericórdia
é parte da natureza de Deus e determina o seu
relacionamento com a humanidade. 

Aqui o Senhor Jesus nos convida a exercermos misericórdia
baseada na misericórdia que nós recebemos do Pai, ou seja,
relacionem-se com as pessoas de forma misericordiosa pois
assim vocês têm sido tratados e aprendido de mim.

Misericórdia é “compaixão demonstrada a alguém que está
debaixo do poder de uma pessoa que tem o poder de puni-la
ou machucá-la”.

Misericórdia firmada na esperança é aquela que é exercida,
pelo discípulo de Jesus, tendo em vista a liberação da graça e
o amor de Deus, na vida dos desesperançosos e oprimidos.

A esperança é encontrada na misericórdia divina, pois todas
as vezes que nós provamos da misericórdia do Pai, nós
conseguimos ver de forma clara a esperança que nos está
proposta em Cristo. “As misericórdias do Senhor são a causa
de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não
têm fim”. Lamentações 3:22.

Sejamos, pois, agentes propagadores entre as nações, povos e
línguas, da misericórdia e da esperança que há em Cristo.

WWW.JAMI.COM.BR
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Faça missões firmado na
Esperança

“E no seu nome esperarão os gentios”. Mt 12:21

Por Miss. Desiré Lucas (Guiné-Bissau)

Ore pela pregação da Palavra de Deus
Ore por mais igrejas missionárias

Pedidos de oração
 

Dia 07
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O dicionário Webster 1826   nos dá esta definição da palavra
Esperança: “Desejo de algum bem, acompanhado por ao menos
uma leve expectativa de obtê-lo.”

A Bíblia afirma em Rm 8.4 “... porque em esperança somos
salvos...” Só necessita ser salvo alguém   que está perdido ou em
situação de perigo. Vivemos num mundo perdido e que já está
debaixo da condenação. Deus no seu grande amor, fez na
pessoa de Jesus Cristo a provisão para salvação de todo aquele
que nEle crê.

Portanto embasados na Palavra, é necessário que cada um de
nós estejamos engajados no trabalho missionário confiado a nós
pelo Senhor da Colheita.

O homem está perdido e a Bíblia aponta um único Caminho,
uma única Verdade e uma única fonte de Vida: Jesus! O Senhor
já nos deu uma ordem e nos capacitou para realizá-la pelo
poder do Espírito Santo derramado. Ele nos enviou a todos os
povos e até aos confins da terra. O mundo perdido e toda
natureza esperam por uma redenção. O texto de Mt 12:21 afirma
que os gentios estão aguardando esta Boa Notícia que somente
nós podemos levar.

O que se espera de cada um de nós? Que como filhos
obedientes e servos fiéis, cumpramos a Missão a nós confiada,
firmados também na mesma esperança que Ele breve voltará  e
tem nas Suas mãos a recompensa para retribuir a cada um  de
nós segundo as nossas obras.
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Igreja missional firmada na
Esperança

“Apeguemo-nos com firmeza à esperança que
professamos, pois aquele que prometeu é fiel”. Hb 10:23

Por Miss. César Carvalho (Lagoa Santa –MG)

Ore por mais pastores com coração missionário
Ore por mais irmãos envolvidos em missões

Pedidos de oração
 

Dia 08



A âncora da alma é a
esperança que nos mantém
firmados, e, em obediência
com os corações cheios de
expectativa aguardamos o
Grande Dia. 

A igreja enfrentou e tem
enfrentado inúmeras
dificuldades e extremas
perseguições, mas, apesar
dos sofrimentos, as portas do
inferno contra ela não
prevaleceram, nem
prevalecem.

A igreja está firmada em
Cristo Jesus, a Rocha. Assim
sendo, a igreja prevalece
sobre o caos no mundo
levando consigo a esperança
aos perdidos entre as nações.
Mensagem de Redenção e
esperança. À vista disso,
somos testemunhas pela fé
da sua ressurreição e
prosseguimos a proclamar.

Seguimos o nosso Senhor que
abre trincheiras e caminhos
para que o Evangelho chegue
até os confins da terra. 

Alegrem-se! O Cristo de Deus
venceu a morte, pois sobre
essa verdade é que a igreja
está firmada e sobre ela que a
igreja avança! "Toda a
autoridade me foi dada do
céu e terra” - disse Jesus.
Igreja missional ...  ide e fazei
com que todos os povos da
terra se tornem discípulos
firmados na esperança –
Jesus.

O Senhor é bom e as Suas
maravilhas devem ser
conhecidas entre todos os
povos.
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Interesses firmados na
esperança

“ Senhor, será este o tempo em que restaurarás o Reino
a Israel?” Atos 1.6-8

Por Pr. Ronald S Carvalho (Belo Horizonte-MG)

Ore pela salvação do pecador entre todos os povos
Ore por mais obreiros para a seara do Mestre

Pedidos de oração
 

Dia 09



Quais são os seus interesses como filho de Deus?

Lendo Atos dos Apóstolos 1.6-7 observamos que o interesse
dos discípulos de Jesus era bem particular, era com o reino
terreno, questões de “status” pessoais ou nacionais, mas Jesus
os redirecionou para a verdadeira vocação, para os interesses
Dele: “ sejam minhas testemunhas em todos os lugares”. O
foco é outro; a visão é global. A reorientação é para a sua
missão.

A comissão de Jesus para Seus discípulos foi a partir de um
grupo pequeno. Todo discípulo de Jesus deve ter sua visão
voltada para Atos 1.8, ou seja, alcançar pessoas com o
Evangelho, no local onde está, na região e no mundo.
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Decida hoje por uma
mudança de
mentalidade, da mente
natural (Reino de Israel)
para uma mentalidade
cristocêntrica (Reino de
Deus), de uma visão
local para uma visão
global. “ Fazer
discípulos local e
globalmente é a tarefa
principal da igreja.

Ao focarmos as prioridades de
Deus e na missão que deu à sua
Igreja, poderemos, então, ser
seus instrumentos para realizar
seu propósito final: atrair
adoradores a Ele.”

“Em seu nome as nações colocarão a
esperança” (Mt 12.21) Direcione seus
interesses pessoais para os interesses
do Reino de Deus. “ Não podemos
deixar de falar das coisas que vimos
e ouvimos.” Atos 4.20.
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Jejue firmado na Esperança

“Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele
nos atendeu”. Ed 8.23

Por Pr. Denilson Nery (Petrópolis- RJ -Brasil)

Ore pelos tradutores da Bíblia
Ore pela distribuição da Bíblia entre os povos

Pedidos de oração
 

Dia 10



Quem aqui já não orou antes de uma viagem? Tenho o costume
de sempre orar antes de sair de casa e incluindo viagens, isso
independente de quais sejam os motivos delas. Mas, e  Jejuar?
Bem, eu não me lembro de ter jejuado para fazer uma viagem. No
texto que usamos para nossa reflexão, observamos que o Jejum
está na bagagem daqueles que tinham uma viagem e uma grande
tarefa pela frente, o que nos deixa algumas lições para vida
missional.

A primeira lição que
aprendemos neste texto é que
a vida missional é uma jornada
não apenas para os que vão,
mas também para os ficam
sustentando as cordas. É claro
que para os que vão o aspecto
geográfico e as distancias
percorridas são mais latentes.
Mas algo que poderíamos
dizer que nivela ambos é que
eles têm a mesma missão:
Anunciar o Evangelho do
Reino que traz esperança para
um mundo perdido. 
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E onde o Jejum se encaixa nisto?
Assim como a Jornada de Esdras
e do grupo de exilados que o
acompanhava oferecia riscos,
razão pela qual ele decidiu
proclamar um Jejum coletivo,
penso que na tarefa que temos
de trazer esperança ao mundo
sem salvação, precisamos estar
perto Senhor. Quando abrimos
mão, de uma das refeições ou de
todas, nós nos distanciamos dos
manjares para estar perto de
Deus. Do contrário, podemos
apenas ter deixado de comer. 

Jejuar não nos livra dos riscos e dos perigos, como alguns podem
pensar de forma equivocada, mas nos dá sensibilidade para ver
bem de perto o Deus que nos livra diante das ameaças -  assim
como foi no caso de Esdras – e nos garante êxito na execução de
nossa Missão.
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Juntos firmados na Esperança

“Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar,
pois, quem fez a promessa é fiel.” Hb 10.23 - NAA

Por Pr. Esdras Dias (Brasília/DF – Brasil)

Ore pela unidade da Igreja no mundo
Ore pelos Seminários Teológicos

Pedidos de oração
 

Dia 11



Em tempos de isolamento social, conselhos para estarmos
juntos pode parecer muito estranho à realidade. Porém, somos
por toda as Escrituras Sagradas incentivados a permanecermos
juntos, guardando a nossa fé e nisso não pode haver estranheza
ou sombra de dúvida.

A mensagem das Escrituras Sagradas é integralmente voltada
para Cristo. Não há espaço para a centralidade de outro
personagem ou de qualquer outra coisa. Ele é o nosso alvo,
nossa viva esperança da glória. Entretanto, sabemos que as
armadilhas deste mundo e do inimigo de nossas almas nos
tentarão ao afastamento dessa verdade. A dúvida, as aflições, as
adversidades e a solidão nos levarão ao afastamento da
promessa e dAquele que a prometeu. 
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A unidade da fé, o congregar como ato de adoração e
comunhão e as admoestações são ferramentas necessárias
para nos manter juntos e firmados na esperança. Não deixemos
de estar juntos, não percamos a fé, não vacilemos diante das
adversidades e oferendas deste mundo, pois Aquele que
prometeu é fiel para cumprir. 

Junte-se a Cristo, junte-se à sua igreja e no cumprimento da
missão, guardemos firmes a confissão da esperança até que Ele
venha, pois, o dia se aproxima. 
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Mulheres missionárias
firmadas na Esperança

“ ...  Desde a infância sabes as sagradas
letras...” (II Tim 3.15). 

Por Miss. Cecília Carvalho (Belo Horizonte-MG - Brasil)

Ore pelas mulheres missionárias
Ore pelos filhos dos missionários

Pedidos de oração
 

Dia 12



Cresci ouvindo sobre o amor de Deus e Seu plano salvador. A
história do amor divino era contada pelos meus  bisavós, meus
avós, meus pais e nós a contávamos aos outros como família.
“Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com
muito poder...” (CC 07). “Conta esta história cantando assim na
cruz foi Cristo morto por mim...” (HE 341). Gratidão ao Senhor
pela influência da fé que a minha família transmite de geração a
geração sendo os meus filhos a 5ª geração.

A Bíblia diz que o homem e a mulher, criados à imagem e
semelhança de Deus, foram destinados para manifestar a glória
de Deus. E viver para a glória de Deus é manifestar a presença
d’Ele em todos os lugares ratificando o testemunho vivo d’Ele
que em nós habita.

E, então, o Senhor, entre tantos queridos  Seus, chamou-me
para servi-Lo na obra missionária exclusiva e integralmente, já
na idade adulta, depois de Graduada e uma década de trabalho
no magistério. E lá se vão 36 anos de vida missionária nos
campos do Senhor.

Firmadas na esperança a mulher tem muito a oferecer nas
missões conforme o exemplo de Jesus. (Mt 15.4).  Há tantas
oportunidades e chances para amar e servir ao nosso redor e
aos mais distantes todos os dias. E quando fazemos isso
tornamo-nos semelhantes a Ele que entregou   Sua vida por
nós. Firmadas na esperança somos desafiadas a caminhar ao
lado de Jesus diariamente. 
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Firmadas na esperança experimentamos o cuidado e o amor do
Senhor, cooperando conosco no ministério para o qual Ele nos
designou.

Firmadas na esperança contamos a história do Filho de Deus,
Jesus, que veio ao mundo, morreu na cruz para que quem O
recebe seja perdoado e liberto do poder do pecado ... “ para
que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua
declare que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus, o Pai
(Fil 2.9-11). 

Firmadas na esperança somos convidadas a participar com Ele
levando o Evangelho ao mundo. Do Brasil até aos confins da
terra. Obediência, entrega e serviço é a resposta que damos ao
chamado d’Ele. 

Senhor, capacita-nos para sermos teus missionários onde tu nos
colocares e onde quer que estejamos. Abre os nossos olhos para ver as
necessidades das pessoas de conhecerem Jesus em nome de Quem
oramos.
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O mantenedor firmado na
Esperança

“ Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que
come, também lhes suprirá e aumentará a semente e fará
crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos

de todas as formas, para que possam ser generosos em
qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua

generosidade resulte em ação de graças a Deus”.  II Co
9:10,11

Por Miss. Lorena Lopes (Belo Horizonte-MG  - Brasil)

Ore por mais doadores para missões
Ore pelos obreiros autóctones (nativos) das nações

Pedidos de oração
 

Dia 13



Se pensarmos um pouco em nossa jornada da vida, todos nós
temos lindas histórias sobre a provisão e sustento do Eterno.
Lembra daquela canção do Cantor Cristão? “Conta as bênçãos,
conta quantas são recebidas da Divina Mão, uma a uma dize-as
de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez”. Muitas
bênçãos recebidas e muitas histórias testemunhais da bondade e
generosidade do Senhor para nós.

O mantenedor certamente é alguém que, firmando na esperança
da provisão e sustento do Eterno, dispõe de seus recursos
financeiros para abençoar a vida de um missionário. Ele não o faz
para receber algo em troca, mas por obediência e por
reconhecer seu papel fundamental na missão, pois, por meio de
sua generosidade a graça de Deus se revela aos que sofrem, aos
que estão em situação de vulnerabilidade e perdidos, como
alguém que não encontrou o sentido da vida e da existência.
Ademais, a disposição dos nossos recursos para a missão,
assegura-nos a certeza de que, “Aquele que supre a semente ao
que semeia”, também suprirá as nossas vidas com aquilo de que
precisamos. O Senhor nos dá riquezas a fim de que sejamos
generosos, de que sejamos a resposta aos que necessitam e a
confirmação de seu sustento e provisão na vida daqueles que
deixaram tudo para servi-Lo ao redor do mundo.

Participe com alegria e generosidade da expansão do Reino de
Deus na terra por meio de sua contribuição, na certeza e
esperança de que Deus nunca lhe deixará faltar nada, de que Ele
lhe suprirá e sustentará em cada tempo e circunstância. Apenas
confie e se firme todos os dias Nele, que é nossa esperança. 
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O missionário autóctone
firmado na Esperança

“Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito

Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E
eis que estarei convosco sempre, até ao fim dos tempos.”

(Mt 28:19–20)

Por Miss. Manuel Mário  (Beira, Moçambique)

Ore pelos pastores e obreiros nacionais
Ore pelos missionários e projetos

Pedidos de oração
 

Dia 14



Estamos sempre em missão e o mundo é o nosso campo
missionário e esse mundo muitas vezes é a nossa própria nação. 

Umas das maiores alegrias de ser missionário autóctone é
descobrir o coração de Deus por sua própria nação e povo. Foi
assim com Dorcas, (Atos 9:36-42), que usou seus dons para
abençoar seu povo e quando ela morreu, o povo viu Deus
cumprir uma promessa que Ele faz a seus obreiros – “E eis que
estarei convosco todos os dias, até aos confins da terra”. Essa
também é a nossa esperança e fé. Servimos na certeza de que
Deus está conosco e na esperança de que sempre se levantará
por nós e que sustentará a sua obra.

Temos fé e esperança porque a presença de Cristo é contínua,
em todo lugar. Ele nunca nos desampara, nunca nos deixa. E
espalhamos a fé e esperança enquanto pregamos o evangelho em
cada canto da nossa cidade e nação.
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Diante da tragédia causada pelo
pecado no mundo, o Senhor
Jesus veio à terra e cumpriu o
ministério que lhe foi dado,
morrendo na cruz para a
salvação da humanidade. Depois
disso Ele nos comissionou, Ele
nos chamou e nos enviou ao
mundo para fazer discípulos de
todas nações.

Nessa tarefa, somos
chamados para ir até aos
confins da terra, contudo, é
preciso lembrar que muitos
são os chamados para ficar.
Chamados para ser sal e luz
dentro da sua própria
realidade cultural e assim
podem cumprir com alegria a
Grande Comissão.
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O missionário firmado
na Esperança

“O Espírito do Senhor Soberano está sobre mim, pois o
Senhor me ungiu para levar boas-novas aos pobres. Ele
me enviou para consolar os de coração quebrantado e

para proclamar que os cativos serão soltos e os
prisioneiros, libertos”. Is 61:1

Por Miss. Mavyane Baracho (Belo Horizonte-MG - Brasil)

Ore pelos seminaristas
Ore pelos povos refugiados

Pedidos de oração
 

Dia 15



Esse texto de Isaías é uma carta de esperança para o mundo e
o missionário é o portador desta mensagem. Ele é aquele com
quem Deus conta para a tarefa de levar as boas notícias do Seu
Reino para os povos de perto e de longe que ainda não o
conhecem. 

Carregar essa notícia é representar Cristo. Assim como um
embaixador representa diplomaticamente um país junto a
outro Estado ou órgão internacional, o missionário tem a
missão diplomática de representar o Reino dos céus. Ele é
como um carteiro carregando a esperança em forma de bilhete
de salvação para a humanidade e vai até os locais mais remotos
para entregar essa correspondência.

O missionário não foi chamado apenas para ser portador da
mensagem do Reino de Deus, pois quem porta algo apenas traz
consigo algo enquanto se movimenta, como um passageiro em
um aeroporto carregando uma mala de viagens. Deus deseja
levantar transmissores, assim como o metal transmite o calor,
no sentido de os missionários conduzirem um ensinamento
que deve ser passado a frente. Ele quer usar todos nós para
sermos o caminho de acesso de Sua mensagem às pessoas com
quem convivemos, seja como Igreja local ou num trabalho
missionário. 

Por isso, seja um mensageiro do Reino de Deus nas praças ou
nas ruas, nas escolas ou faculdades, nos hospitais ou
presídios...  leve a esperança da Glória a todos os lugares.
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O mobilizador de missões
firmado na Esperança

Mobilizando pessoas para que vivam com você o
propósito global de Deus de fazer discípulos de

Cristo em todas as nações.

Por Pr. Ronald Carvalho (Belo Horizonte-MG- Brasil)

Ore pela igreja perseguida ao redor do mundo
Ore pelas crianças e jovens

Pedidos de oração
 

Dia 16

Lc 24.45-47



A igreja local necessita promover uma variedade de estratégias e
planos para envolver todos os membros no plano missionário
local e global conforme os padrões de Atos dos Apóstolos 1.8. Aí
entra o mobilizador de missões: inspirando, persuadindo,
convencendo e estimulando pessoas a agirem em prol da causa
missionária. O mobilizador é a pessoa que serve com fervor e sob
a direção do Espírito Santo firmado na esperança de que o
Senhor fará mais do que ele pede ou planeja. 
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O mobilizador é um dos
agentes no processo de
transformação espiritual do
crente, pois, motiva os crentes
a usar seus dons, paixões e
habilidades em prol da missão
de Deus no mundo. O
mobilizador é a pessoa chave
na igreja para motivar, prover
recursos e desenvolver uma
consciência e compromisso
missionário de cada membro
da igreja local. Tenha em
mente o interesse do Apóstolo
Paulo em Fil.3.1 “ Quanto aos
mais, meus irmãos, alegrai-vos
no Senhor. A mim, não me
desgosta e é segurança para
vós outros que eu escreva ou
ensine as mesmas coisas. ” 

A mobilização pode ser
resumida em três esferas: 1.
apresentar aos cristãos a
mensagem de Deus; 2.
apresentar aos cristãos o
mundo que Deus ama e 3.
apresentar aos cristãos a obra
para a qual Deus os chama e
envia. As metas de Deus para o
seu povo está na Grande
Comissão ( Mt 28.18-20, Atos 1.8)
e os cristãos precisam
conectar-se de maneira efetiva.

Estimulo você a ser esse melhor
e mais apaixonado mobilizador,
a levar sua equipe a trabalhar
com muita paixão e isso tudo
para a glória de Deus. Então,
mãos à obra!
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O Solteiro e Missões,
firmado na Esperança  

Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para
a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra

árida. (Sl 68:6 NVI)

Por Miss. Raquel Elana (Oriente Médio )

Ore pela salvação dos jovens
Ore pela salvação dos adolescentes

Pedidos de oração
 

Dia 17



Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a
prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. (Sl 68:6
NVI)

Solitários/yechidim: aqueles que são deixados sozinhos cujos
pais e famílias foram destruídos; o solitário nas famílias, as
pessoas solteiras.

Sabemos que a solidão é inerente à condição humana. Há,
porém, situações em que ela se intensifica. Este é o caso do
solteiro em missões. Muitas vezes sem ter com quem dividir as
alegrias do cotidiano ou as cargas que a caminhada lhe impõe,
ele parece carregar um fardo a mais, na difícil, mas não
impossível tarefa no serviço transcultural. 

A esperança, no entanto, está em Deus que oferece consolo
pela Sua promessa, provendo uma ou várias famílias, amigos
que chegam na hora do socorro e alguns poucos que chegam
para ficar até o fim. O solteiro desfruta da bênção de uma vida
social por vezes em campos de difícil acesso. Muitas vezes, na
solidão do meu trabalho na fronteira com a Síria, eram os
refugiados e suas famílias imensas que me faziam sentir em
casa. Contudo, será nos momentos do silêncio que nosso
coração será provado e muitas vezes renovado na esperança
d’Aquele que nunca nos deixa só. Solteiros missionando
firmados na esperança.
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Oferte firmado na Esperança

“ Todo o povo muito se alegrou diante da atitude do rei e
de seus líderes, porquanto entregaram essas ofertas com
alegria, generosidade e pureza de coração ao Senhor.”

I Cr.29.9, At. 11.29,30

Por Pr. Paulo Campos Jr. (Governador Valadares- MG- Brasil)

Ore pela prosperidade do povo de Deus
Ore por mais compromisso dos crentes com missões

Pedidos de oração
 

Dia 18



O mesmo Evangelho que nos libertou do pecado também nos
liberta de uma vida centrada em nós mesmos. 

A proposta da serpente para Eva é que ela teria uma vida
independente de Deus ao comer do fruto, mas o pecado fez do
homem um escravo dos seus próprios desejos e fez do seu
ventre seu próprio Senhor.

Glória a Deus que nos amou e enviou Jesus para nos libertar
dessa escravidão terrível e restaurou nossa comunhão com Ele,
glória a Deus que nos fez filhos dependentes Dele e nos
colocou em uma grande família onde dependemos uns dos
outros, assim o que eu tenho não é para ser acumulado, mas
repartido.
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A esperança que recebemos
em Cristo deve ser
compartilhada pelo nosso
testemunho, por aqueles que
vão para os campos, pelos que
intercedem e também pelos
que contribuem; missões
sempre foi feita assim, desde
os primórdios da igreja.

Ofertar em missões é semear
esperança para essa vida e
principalmente para a
eternidade. Não existe
investimento mais sublime do
que este, não há alegria maior
do que cooperar com o que é
eterno.
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Ore Firmado na Esperança

Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor; pela manhã
apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei. Sl 5:3

Por Pr. Nícolas Lira (Várzea Paulista - SP- Brasil)

Ore pelos Pastores e Missionários Batistas Nacionais
Ore pelas esposas de pastor e missionários

Pedidos de oração
 

Dia 19



Lembro que eu era adolescente quando me ajoelhei pela
primeira vez ao lado de minha cama para orar por missões. Em
minha frente coloquei alguns retalhos de jornal com nomes e
fotos de missionários da JAMI que serviam em tribos indígenas
no coração da Amazônia. Eu não sabia como orar e não sabia
como pedir a Deus por pessoas que eu não conhecia, porém,
estava firmado na esperança de que aquele era meu chamado e
que se eu orasse com toda minha força e alma, minhas orações
chegariam ao trono de Deus.

Vinte anos depois continuo orando firmado na esperança de
que os planos de Deus vão se cumprir na vida daqueles
missionários, apesar de nunca tê-los conhecido pessoalmente,
eles ainda são meus alvos de oração, as muitas vitórias que eles
tiveram no campo também são minhas vitórias. Nessas duas
décadas chorei por eles, alegrei-me com eles e compartilhei as
notícias que eles enviaram do campo. A esperança tem me
movido a continuar orando incansavelmente para que o reino
de Deus continue sendo beneficiado pela vida de meus amigos
no campo missionário, Oro também para que os olhos do
coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês
conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas
da gloriosa herança dele nos santos Efésios 1:18.

No dia de hoje, desejo que você possa começar a maravilhosa
aventura de orar por um missionário e possa orar tão
profundamente que ele e Deus se tornem seus amigos íntimos
e que suas orações sejam o combustível da Grande Comissão
de nosso Senhor Jesus.
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Prossiga firmado na
Esperança 

Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança
está em ti. Sl. 39.7

Por Pr. Marcone Lau (Setúbal – Portugal)

Ore pelos filhos de missionários
Ore pelos missionários da JAMI-CBN

Pedidos de oração
 

Dia 20



O mundo está vivendo a SÍNDROME DO PÂNICO: O
coronavírus já se espalhou por todos os continentes,
arruinando mercados, provocando suspensão de aulas,
fechamento de aeroportos, cancelamentos de eventos em
diversos países e além de privar Igrejas de abrir seus Templos
para cultuar. As nações bramam. Reinos, Impérios, Sistemas,
Repúblicas, Democracias e Ditaduras se abalam...

Alan Brizotti afirmou que “A Vida são Tijolos passando, uma
hora você é atingido por um”. O que fazer quando todas as
previsões são pessimistas? Como estar em paz quando seu
mundo desaba e você não sabe o que fazer? Como manter uma
sensação de tranquilidade quando todos à sua volta estão
enfrentando crises borrascosas e existenciais? Como gerir
nossas emoções diante de uma pandemia global que veio de
súbito sem perder a paz de espírito?

Parafraseando o Salmista, “Agora, pois, Senhor, que espero eu?
” , talvez essa seja a pergunta que paira nos corações e mentes
daqueles creem em Deus e acreditam piamente que Ele seja o
único refúgio na hora da aflição. Esperar em Deus exige
paciência. Ele nos dá força para esperar nos momentos difíceis
e nos dá a vitória na hora certa.
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Neste tempo atípico imposto pelo coronavírus, as pessoas
enfrentam uma crise mundial em tempo real. Há muitas
pessoas sem esperança, vivendo incertezas, outros até
chicoteados pela pressão do momento e não conseguem
manter sua rotina espiritual durante a pandemia.

A Igreja deve despertar e levantar - se como boca de Deus para
espalhar as Boas da Salvação aos SEM CRISTO, que certamente
trará alívio e refrigério para as almas desesperançadas.
Anunciar o Reino de Deus em tempos de susto global é uma
missão impostergável, intransferível e urgente. 

Ah, meus irmãos, que Deus guarde o Seu Povo no Seu amor!
Salve os perdidos em pecado! Restaure o cansado! Levante o
caído! Faça-nos cumprir o ide, pregando o Evangelho a todos
os Povos, Línguas e Nações e  viver arraigados na esperança,
declarando em alta voz como o Salmista: “A minha esperança
está em ti!

E esta é a mensagem que dEle ouvimos, e lhes anunciamos:
amém!
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Seja generoso firmado na
Esperança

Existe aquilo que se espalha, e ainda aumenta – O
homem generoso, que dá aos pobres, nunca desvia o rosto
de alguém em perigo, o Senhor abençoa sua propriedade

e o pão é multiplicado em sua mão. Pv 11.24

Por Miss. Raquel Elana (Oriente Médio)

Ore pela Igreja no Oriente Médio
Ore pelos missionários que trabalham em campos de risco

Pedidos de oração
 

Dia 21



O tempo da crise pandêmica veio nos provar na fé, na
perseverança, na alegria, na mansidão e acima de tudo na
esperança, pois em tempos de colheita é fácil ter
esperança. Já no meio de uma grande batalha, a história é
diferente. Esta prova afetou povos e nações. Afetou a
todos, mas não da mesma forma. 

Missionários e Missões estão sendo afetados de maneira
específica. Projetos que dependem de doações para
alimentar famílias deixaram de arrecadar, construções dos
edifícios das igrejas locais que proporcionavam empregos,
recursos e se relacionavam com o futuro do povo tiveram
que parar. Isso sem falar nos próprios missionários que
quando não foram afetados pela doença, viram de longe,
entes queridos falecer.

Quando não ficaram “ilhados” nos campos, ficaram
“presos” no Brasil. Como missionários, não possuem
receita ou emprego fixo, pois seu sustento só é garantido
na fé. Assim, sofreram o baque quando muitas igrejas
mantenedoras precisaram cortar despesas. 
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Na lógica divina, no entanto, não se fala em “corte de
despesas”, especialmente no contexto da Missão. Encoraja-
se à dispersão de bens para fins de distribuição aos pobres e
aos necessitados. E aquele que assim faz, é o que em tempos
de escassez recebe a promessa da abundância em sua vida.
Isso é mais do que generosidade. Isso é expressão de justiça. 

O tema da generosidade bíblica nunca esteve relacionado
com o enriquecimento de alguns e nem é baseada na
questão de “ter para “dar”, mas o de “dar para ter”, sempre
com o intuito missionário, seja atendendo as necessidades
dos mais vulneráveis ou sustentando o missionário. O “é
dando que se recebe” é o milagre que se torna real na vida
do fiel. 
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Sirva Firmado na Esperança

“… recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da
operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e
da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus

Cristo…”1 Ts 1:3

Por Pr. Paulo Mussi (Norwich - Inglaterra)

Ore por mais voluntários em missões
Ore por mais profissionais em missões

Pedidos de oração
 

Dia 22



O Apóstolo Paulo, ao escrever sua primeira carta aos irmãos
de Tessalônica, demonstra sua gratidão ao Senhor por eles e
ressalta, no versículo que lemos, características que devem
ser presentes em nossas vidas, cada um de nós que vivemos
para a Glória e Louvor do Deus Altíssimo.

Características que são visíveis na maneira como servimos ao
Senhor, Aquele que nos libertou das trevas e nos confiou o
privilégio de servir aqueles que nos cercam, ao sermos canais
de bênção e salvação em Cristo Jesus.

Uma fé viva e prática, cheia de demonstrações da
Maravilhosa Graça que nos alcançou e transformou nosso
egoísmo em abnegação e cuidado com o outro, expresso no
amor sem igual com que fomos amados e agora ansiamos
compartilhar: o amor de Jesus, que entregou Sua vida por
nós e nos ordena a amar da mesma forma, “assim como eu
vos amei”. Sim, porque Ele nos ama de maneira sem igual e
tem demonstrado isso dia após dia. Vivemos e servimos
firmes na esperança que temos em Jesus Cristo, nosso
Senhor. 

Fomos salvos para servir, seguindo o exemplo de Jesus que
disse: “pois o próprio Filho do homem não veio para ser
servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por
muitos”. 
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Paulo, no seguimento do texto que lemos, menciona a
consequência de tudo que aqueles irmãos estavam vivendo,
quando diz no verso 7: “… de sorte que vos tornastes o
modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia.”

Se, assim como os tessaloniceses, formos imitadores de
Cristo, se vivermos e servirmos pelo Seu amor e no poder do
Espírito Santo, certos de que a Sua vida em nós trará
esperança para os que nos cercam, cumpriremos a tarefa
que nos foi confiada. 
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Vocacionado firmado na
Esperança

Mt 28:16-20.

Por Pr. Johny Amorim (Díli - Timor Leste)

Ore por mais vocacionados
Ore pelos professores de nossos Seminários e

Escolas de Missões

Pedidos de oração

Dia 23



Vocação é um termo derivado do Latim “Vocare” que significa
convocar, chamar, escolher.  Logo, o vocacionado é aquele que
recebe de Deus uma chamada para ser testemunha e
representante de Jesus.

Durante toda a vida ministerial de Jesus vimos que Ele sempre
esteve lado a lado dos discípulos, seja em terra firme, nos
montes, nos mares ou nos vales, a presença do mestre sempre
foi intensa, os discípulos puderam desfrutar da doce presença
de Jesus, e mesmo depois da sua morte e ressurreição, Jesus
prometeu aos discípulos que Ele estaria com eles até o fim na
pessoa do Espírito Santo. 

Foi a presença de Jesus que deu força e esperança para os
discípulos suportarem as lutas e perseguições durante a suas
vidas. A certeza da nossa vocação está no ouvir e compreender
com clareza a voz de Deus, que continua chamando e
comissionando o seu povo para obedecer e cumprir a tarefa da
evangelização dos povos. A nossa esperança está na certeza de
que o Deus que nos chamou para a missão, Ele nos capacita para
cumpri-la, e não somente nos envia, mas também acompanha-
nos durante toda a caminhada. 
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Querido vocacionado, não tenha medo de cumprir com alegria o seu
chamado, mesmo em meio a tantos desafios do cenário atual. Nossa
esperança é que Jesus efetua e põe em operação, poderosamente, tudo
quanto fala e promete. Quando Ele nos envia, a Sua presença vai
conosco e isso é suficiente para suportamos os desafios da caminhada.
O Ide, na verdade, é um convite e quando aceitamos Ele diz, Vamos!
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Creia firmado na Esperança

“Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a
convicção de fatos que se não veem”.  Hb 11.1 

Por Pr. Moisés Suriba (Betim – MG)

Ore pelos missionários transculturais
Ore pela igreja do Senhor ao redor do mundo

Pedidos de oração

Dia 24



A salvação e a vida
daquele que nasceu de
novo, sua justificação e
uma vida que agrada ao
Senhor... ah, sim, nesta
vida vamos encontrar a
fé.  

“Pela graça sois salvos,
mediante a fé...” 
“O justo viverá pela fé”.
“Justificados, pois,
mediante a fé, temos
paz com Deus ...”  
“De fato, sem fé é
impossível de agradar a
Deus, ...” 

Versículos bíblicos que
nos mostram onde nos
leva nossa fé. 

Mas, e a fé, de onde ela
vem e como defini-la? 
Em Romanos 10.17
lemos: “E, assim, a fé
vem pela pregação, e a
pregação, pela palavra
de Cristo”.
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E, como defini-la? 
Que curta, simples, clara, a definição
de Hebreus 11.1! 
A fé é a certeza de coisas que se
esperam, a convicção de fatos que
não se veem. 

 Então, caberia bem uma pergunta
para todos nós: Quais coisas estamos
esperando na esperança! Não vamos
deixá-la se esvaecer, morrer.
Também não vamos tratá-la como
um desejo possível, mas incerto.
 
Quais são as promessas da Palavra de
Deus para nós? Nós as conhecemos?
Ora, a fé é a certeza de coisas que se
esperam! 

A esperança?! Não vamos deixá-la se
esvaecer, morrer. Também não
vamos tratá-la como um desejo
possível, mas incerto.

Vamos olhar para as promessas da
Palavra de Deus, nas quais podemos
esperar com confiança. E vamos
deixar que nossa fé se fortaleça
firmada na esperança.
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A Mentalidade Missionária
firmada na esperança

“ Porque, a partir de vós, não somente a Palavra do
Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas
também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em
todos os lugares, a ponto de não ser necessário que

acrescentemos mais nada a isso.” I Tessalonicenses 1.8

Oremos pelos pastores Batistas Nacionais ao redor do
mundo

Oremos por um despertarmento missionários nas igrejas
batistas nacionais

Pedidos de oração
 

Dia 25

Por Pr. Ronald Carvalho e Miss. Cecília Carvalho
(Belo Horizonte-MG- Brasil)



Ao estudarmos a Epístola de Paulo aos tessalonicenses,
aprendemos com a Igreja de Tessalônica que o estar envolvida
com a obra da evangelização e o “ fazer discípulos” não era uma
tarefa exclusiva do ministério pastoral e, sim, missão de cada
membro do Corpo de Cristo e algo movido pelo Espírito Santo
avivando o coração de cada crente. Entendemos que missões é
o papel principal de uma igreja local, e, é mais do que um
programa ou atividades; é um propósito que envolve todas as
áreas da vida da igreja local; é o DNA da igreja; o compromisso
maior do povo de Deus, e deve permear a mentalidade de cada
membro.

A igreja de mentalidade missionária integra cada ministério e
atividade para desenvolver os planos e propósitos de Deus. Uma
igreja de mentalidade missionária desenvolve mais oração, mais
evangelismo, mais alegria no serviço, mais trabalho na seara,
mais fé operosa, mais pregação fervorosa, mais adoração e
louvor a Deus, pastoreio e cuidado com as pessoas, exercício da
misericórdia, compaixão, vocação ministerial, dos dons
espirituais, liberalidade no contribuir, expansão missionária,
pastoreio e amor pelos povos.

É importante que a igreja local integre missões em seu
programa geral de atividades, pois, missões é a missão de Deus
no mundo dado à sua Igreja. Firmados na esperança da vida
eterna, sejamos discípulos e façamos discípulos de Cristo entre
todos povos.
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Cada Batista um missionário em ação: Orando, Indo, Apoiando e
Contribuindo. ”
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Ore pelos pastores e
missionários batistas nacionais

Textos: Efésios 6.19; II Tessalonicenses 3.1

Dia 26

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1ts
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Ore pela família pastoral da
ORMIBAN-CBN

Textos: Efésios 3.14-15

Dia 27
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Ore pelas famílias em
luto no Brasil

Textos: I Tessalonicenses 5.18

Dia 28

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1ts
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Ore pelos seminaristas e
candidatos ao ministério

Textos: Efésios 4.11

Dia 29
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Ore por recursos
financeiros para missões

Textos: II Coríntios 8.10-11

Dia 30
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Ore por mais vocacionados
para missões

Textos: II Coríntios 7.20

Dia 31


