ORAÇÃO: O ALICERCE DA OBRA MISSIONÁRIA
(At 13.1-3)

A obra missionária é um projeto divino e, portanto, de natureza espiritual. Ela nasceu no
coração de Deus, foi executada pelo Senhor Jesus e é dirigida pelo Espírito Santo. A Igreja é a
responsável pelo avanço do trabalho missionário, ela tem a grande missão de anunciar o
Evangelho que muda a vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, de uma cidade,
de uma nação... Todos temos a incumbência de orar pela expansão da evangelização em todo o
mundo, e isto engloba nosso compromisso de orar especificamente por missões.
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco atendendo ao mandato de nosso
Senhor Jesus Cristo, desde 1981, iniciou a sua trajetória missionária, e até hoje mantêm em vários
países famílias de missionários, que atenderam ao chamado do Mestre e a convocação da sua
Igreja, e estão dedicando suas vidas no campo missionário, juntando-se a milhares de outros
servos do Senhor, de várias nacionalidades e etnias, que deixaram pátria, família e amigos, em
prol do Reino de Deus.
A obra missionária começou e prossegue sob o poder da oração. Não há elementos
humanos que substituam o mover do Espírito Santo, o poder que opera milagres e arrebata as
almas das mãos de Satanás.

Apresentamos alguns conceitos e motivos em relação a obra missionária.

1. Ore com conhecimento. Tenha informações sobre o trabalho missionário, principalmente, o
que é desenvolvido por nossa Igreja.
NOSSOS MISSIONÁRIOS
MISSIONÁRIOS
Miss. Luiz Fabiano, Alcione Silva e filhos: Adriel e Felipe
Miss. Ubirajara Lopes Albuquerque e Raquel Queiroz Albuquerque

LOCAL
MAR DEL PLATA - ARGENTINA
ALEJANDRO KORN - ARGENTINA

Miss. Jardnilson de Lima, Isabel Lima e filha Yrtila

LA RIOJA - ARGENTINA

Miss. Lourival Oliveira, Silvana Alves e filhos: Levy e Lucas

MENDOZA - ARGENTINA

Miss. Jorge Silva Santos, Dayane Santos e filho Pedro

SANTA FÉ - ARGENTINA

Miss. Juan Machado, Elena Mabel e filhos: Gabriel e Gamaliel

DOLORES - ARGENTINA

Miss. Josiel Cavalcanti Soares, Silvanete Soares e filhas: Júlia e Jayne

COMANDANTE NICANOR OTAMENDI - ARGENTINA

Miss. Gilberto Diniz, Laodicéia e filhos: Dálete e Alefe

PORTO - PORTUGAL

Miss. Josehildo José, Ana Alves e filhos: Benjamim e Beatriz

LISBOA - PORTUGAL

Miss. Nelson da Costa, Mísia Carvalho da Costa e filhos: Sara e Caleb
Miss. Gerson Gila e Vera Gila
Miss. José Amaro, Joseane e filhos: Abner, Ainoã e Azenete
Miss. Anselmo Leão, Carmem e filhos: Anderson e André

BISSAU - GUINÉ BISSAU
NAMPULA - MOÇAMBIQUE
LIMA - PERU
CUZCO - PERU

Miss. Roberval de Oliveira e Edvânia Oliveira

JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA

Miss. Emanuel França, Ana Lídia e filhos: Emanuel Victor e Victória

JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA

Miss. Edson Ferreira, Vânia e filhos: Ícaro e Iago

VANDERBJILPARK - SOUTH AFRICA

2. Ore de maneira específica.
•

Pela saúde dos missionários. A saúde física e emocional de um missionário e sua família
precisa ser preservada por Deus. Devemos ajudá-los com as nossas orações. Eles
precisam de saúde para desenvolver com intensidade a tarefa recebida da parte de Deus.

•

Pela segurança dos missionários. Os missionários vivem como estrangeiros, e isso é
uma situação de exceção. Oremos para que Deus os livre de todo mal, perseguição,
acidentes, incidentes e situações difíceis.

•

Pelas necessidades espirituais dos missionários. O fato de ter recebido um chamado
específico não significa que o missionário seja imune aos embates espirituais. Ele
necessita da presença de Deus para o fortalecer, a sabedoria e a unção divina para
desenvolver a tarefa que recebeu do Senhor.

•

Pelas necessidades emocionais dos missionários. Há momentos em que o missionário
e sua família sentirá solidão, saudades da família, de sua pátria. Missionários que servem
em regiões remotas estão frequentemente sozinhos em datas festivas ou celebrações.
Como todas as pessoas, o missionário também experimenta frustração, medo e desânimo.

•

Pelas famílias dos missionários. Ore para que Deus dê sabedoria aos pais para criarem
seus filhos. Ore pelos relacionamentos de amizade dos filhos de missionários com outros
jovens cristãos e pela adaptação cultural. Ore pelo futuro deles, seus estudos e vida afetiva.
Eles vivem situações distintas dos demais jovens de sua faixa etária.

•

Ore sempre, e não esporadicamente. Não se sinta motivado a orar por missões apenas
em dias de eventos que tratem da obra missionária. Assuma um compromisso contínuo
para orar por missões.

3. Ore pela expansão da obra missionária. Existem muitos lugares e povos que precisam ser
alcançados pelo Evangelho. Jesus disse: “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda
criatura” (Mc 16.15). Esta ordem de Jesus equivale dizer: vá onde há gente! Essa é a missão da
Igreja do Senhor, e nossa oração deve ser no sentido de que Deus abra portas para que o
Evangelho possa alcançar o mundo inteiro.

4. Ore para que Deus levante mais missionários. A palavra de Jesus ainda continua vigente:
“Então, disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai,
pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara” (Mt 9. 37,38). Oremos para que

Deus levante muitas famílias missionárias para levar a poderosa mensagem do Evangelho a todos
os homens.
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