
A oração é o 
combustível para 
o avanço da obra

missionária.
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A FAMÍLIA E A ORAÇÃO POR MISSÕES

“Pedro, pois, estava guardado no cárcere; mas ha-
via oração incessante a Deus por parte da igreja a 
favor dele.” (At 12.5)

Famílias saudáveis que amam e vivem missões 
têm como prioridade o envolvimento em ora-

ção pela obra missionária. Todos sabem que todo 
empreendimento necessita de sustento, de con-
dições para avançar. Como um carro, é impossível 
um projeto prosseguir sem 
combustível. E, quando fala-
mos da obra missionária, esse 
princípio não é diferente. A 
oração é o combustível para 
o avanço da obra missionária.

A oração é a grande arma 
para vencermos as barreiras 
da expansão missionária! 
Através da oração, as famílias 
podem ir ao campo missio-
nário ajudando na conquista 
da pátria para Cristo! As escrituras Sagradas men-
cionam várias vezes o poder da intercessão. Por 
exemplo, em Tiago 5.16 lemos: “A oração feita por 
um justo pode muito em seus efeitos”. 

Já pensou na evangelização do Brasil sem que mis-
sionários sejam enviados? E sem os recursos para 

o sustento da obra? Agora imagine o trabalho de
missões sem oração. Impossível! O envio de obrei-
ros é muito importante, mas, antes do envio, o
Senhor nos orienta a orar a Ele pedindo mais obrei-
ros para sua seara. Então, mais importante que o
envio, é a oração. O recurso é de Deus e Ele move
os corações agradecidos para investir em sua obra.
Quando oramos ao Senhor, Ele por sua graça e mi-

sericórdia continua a chamar 
os obreiros e dar os recursos 
através da igreja para que a 
obra missionária avance no 
Brasil e no mundo. 

Atos 12 nos fala do caso de 
Pedro sendo livre da prisão: 
“Pedro, pois, estava guar-
dado no cárcere; mas havia 
oração incessante a Deus por 
parte da igreja a favor dele”. 
Como resultado da bondade 
de Deus e da intercessão da 

igreja em favor de Pedro, ele foi livre da mão de 
Herodes. Através da oração nossas famílias farão 
a diferença na Conquista da Pátria para Cristo! 
Contamos com você e sua família para que juntos 
possamos interceder pela obra missionária na sua 
cidade, no seu estado, no Brasil e no Mundo!

Oremos
1. Por famílias saudáveis que amam e vivem missões.
2. Pela nossa família, para que seja sustentadora da obra missionária em oração.
3. Por mais obreiros para a seara.
4. Pelos missionários de Missões Nacionais e suas famílias.
5. Pelos missionários de Missões Mundiais e suas famílias.




