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Em uma cidade remota na Índia, um médico recém 
treinado chamado Prem optou por viver com um 
uma baixa remuneração sendo um pioneiro da 
missão global. Antes de ele chegar, não haviam 
adventistas na região, e o hospital mais próximas 
!cava horas de distância. 

Então Prem decidiu usar os talentos que Deus havia 
lhe dado para servir os enfermos da cidade. Ele 
transformou sua sala de estar em uma clínica, onde 
amorosamente ensina os moradores locais como 
adotar um estilo de vida holístico. Hoje, ele também 
trata das doenças dos moradores e ora para que o 
médico celestial os cure e os abençoe.  Através das 
ações e palavras compassivas de Prem, muitos de 
seus pacientes agora visitam todos os sábados o 
prédio da igreja local. Lá eles esperam fervorosa-
mente que Prem termine todas as suas consultas 
para que ele possam também os ensinar mais sobre 
Jesus. 

Ellen White dis que "Unicamente os métodos de 
Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do 
povo. O Salvador misturava-Se com os homens 
como uma pessoa que lhes desejava o bem. Mani-
festava simpatia por eles, ministrava-lhes às necessi-
dades e granjeava-lhes a con!ança. Ordenava então: 
“Segue-Me." (Ellen White, A Ciência do bom viver, p. 
143). 

Os Pioneiros da Missão Global se sacri!cam muito 
para levar Jesus à cidades, vilas e aldeias inalca-
nçáveis ao redor do mundo e colocar o método de 
evangelismo dEle em ação. Não é uma tarefa fácil! 
Portanto, eles precisam de toda a ajuda que conse-
guirem para continuar em sua missão. 
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Você não precisa necessariamente se tornar um 
médico e viajar para um lugar distante para ser 
útil nesta tarefa. A Oferta de Sacrifício Anual é 
uma ótima maneira de contribuir de forma 
especial para dar suporte ao trabalho dos Pionei-
ros da Missão Global.  Em alguns países, a Oferta 
de Sacrifício Anual é coletada no dia 14 de 
novembro. Mas na maioria dos países, especial-
mente aqueles que adotam o Plano de Oferta 
Combinada, parte das ofertas regulares e 
sistemáticas (que chamamos de “Pacto”), e parte e 
todas as ofertas avulsas, coletadas em todos os 
cultos, já dão o suporte para os Pioneiros da 
missão Global. 

No entanto, se, em acréscimo às suas ofertas 
ofertas regulares o Senhor te tocar para investir 
ainda mais para compartilhar com as pessoas 
inalcançáveis, escreva “Oferta de Sacrifício Anual” 
no seu envelope de dízimos ou acesse global-mis-
sion.org/giving e selecione “Missões Globais 
Oferta de Sacrifício Anual”. 
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Texto animado.Ao devolver seu dízimo e o seu pacto, se esforce 
para er uma ferramenta valiosa na missão do 
compartilhamento da cura do Pai para lugares 
onde Seus !lhos necessitam da cura eterna. 
Coloquemos nossos desejos por último e 
Primeiro Deus. 
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