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30 Semana 

                 O Ano de Semear – Família - A Missão Enviando Agência 
 

Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: “Quem enviarei? Quem irá por nós?” E eu respondi: Eis-me aqui. Envia-me! 

 

Isaías 6:8 (NVI) 

  




Foco de Oração: O coração da trindade é chegar ao mundo perdido com o amor e redenção que Deus oferece 

através de Cristo. Se a família reflete verdadeiramente a natureza da Trindade, em seguida, a família também 

terá esse coração para alcançar o mundo com o amor de Deus. A família é ser uma agência missionária de envio. 
Mães e pais deve ser incutir em seus filhos em idade precoce o coração de Deus para aqueles que precisam de 

Cristo. Isto pode ser feito através do estudo da Bíblia, e do ensino das vidas dos missionários que têm impactado 

o mundo para Cristo, ensinando os princípios espirituais. Susanna Wesley (1669-1742) era uma mãe de dez 
filhos. Como seus filhos cresceram, ela passou uma hora com cada criança ensinando-lhes as Escrituras, e criá-

los a amar e servir a Deus. Três dessas crianças cresceram para serem pregadores, incluindo John e Charles 

Wesley. John Wesley se tornar o pai da Igreja Wesleyana. Apesar de muitas provações e dificuldades, Susanna 

Wesley é um exemplo para os pais em nossos dias o impacto que o ensino piedoso na família pode ter sobre o 
mundo. Mães e pais piedosos têm o potencial de influenciar nações e povos inteiros para Cristo. Mas começa 

com uma visão da família como um reflexo da natureza das relações na Trindade. Lembre-se, era o Pai, que 

enviou o Seu Filho unigênito, Jesus é o redentor do mundo. Os pais, nunca subestime o impacto que têm sobre 
seus filhos quando você ensinar e exemplificar a trindade em sua família. Só Deus sabe o que grandes coisas Ele 

tem reservado para o mundo através de sua fidelidade a todos e treinar seus filhos. 
 

 

Dia 1: Discutir e orar juntos sobre a evidência de coração missionário de Deus na Escritura e na vida. 

Dia 2: Conversar sobre o que isso pode significar se a sua família tinha um coração e estilo de vida de 

missões. 

Dia 3: Confesse maneiras que você como uma família não tenha visto suas vidas como missionários de 

Deus.  

Dia 4: Ore para que o Senhor vai ajudá-lo a ser uma família que procura refletir o coração missionário 

de Deus para os outros. 

Dia 5: Ore para que outras famílias em sua igreja possa se tornar missionário no coração e na vida.  

Dia 6: Ore por famílias em outras igrejas em sua cidade. Ore para que Deus envie missionários para o 

campo missionário. 

Dia 7: Ore pelas famílias dos missionários em sua igreja para levantar missionários de seus campos de 

missão. 
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