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Missão transformadora
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LEAD: Penny estava impressionada com a verdade bíblica apresentada em cada serviço de culto.
A Igreja de Deus é uma comunidade que dá aos crentes um sentimento de pertença e um lugar para crescerem.
Que extraordinário exemplo de comunidade na missão é relatado em Atos 2:42-47: seguir os ensinos dos discípulos,
partilhar comida, propriedades e companheirismo, louvar Deus diariamente e receber mais novos seguidores todos os
dias.
É um retrato entusiasmante. O dia de Pentecostes tinha passado, mas o Espírito persistia. Ele não terminou com 3000
novos crentes. Deus estava a fazer algo novo. A Igreja Cristã tinha nascido. Pela primeira vez na História, o mundo iria
ver o que acontece quando Deus pega em pessoas de diferentes contextos e culturas e cria a Sua Igreja – o corpo de
Cristo.
É isto que Deus criou em Jerusalém, pois apenas Ele o podia fazer. A Igreja de Deus não é somente uma coleção de
indivíduos que se juntam. É mais do que um grupo ou um clube. Em vez disso, é algo que transcende a dinâmica da
organização humana. É um organismo vivo, tendo Jesus como a sua amorosa Cabeça. É uma comunidade que é o
resultado de existir uma ligação viva com Jesus Cristo. Esta ligação cria uma comunidade que encontra a sua identidade
n'Ele. Os novos crentes tornam-se parte dessa comunidade e encontram um novo sentido para a vida. É um lugar onde
os crentes têm um sentimento de pertença e um lugar para crescer.
Um testemunho contemporâneo
Ministérios orientados para o serviço atraem. A experiência de Penny Stratton com a Igreja Adventista do Sétimo Dia
em Paradise, Califórnia, ilustra o que acontece quando a comunidade eclesial se envolve na missão.
Penny teve o primeiro contacto com a igreja Adventista de Paradise ao usar água do poço que ficava no terreno da
igreja. Depois de quatro anos a beber a nossa água, ela ficou curiosa acerca da igreja e fez uma pesquisa na Internet para
obter mais informação. Ela também falou acerca da Igreja com os seus colegas que faziam parte da comunidade de
Paradise. Ela começou a frequentar os serviços da igreja e a levar o seu filho, Elijah, à Escola Sabatina infantil. Ela
ofereceu-se para trazer alguma comida e dar uma ajuda.
Testemunhos pessoais fortalecem a convicção. Dottie Chinnock, a líder da Escola Sabatina infantil fez amizade com
Penny. Ela convidou Penny para uma refeição com outros membros da igreja. Eles demonstraram o seu amor por Elijah,
o filho de Penny, e partilharam genuinamente esse amor através de ações concretas. Penny perguntou a cada pessoa
durante a refeição sobre a razão por que eram Adventistas e elas partilharam as suas experiências pessoais e o seu
testemunho sobre como Jesus era importante. Ela viu o fruto do Espírito expresso nas experiências de vida contadas nas
suas histórias.
Uma mulher Adventista que deixara de frequentar a igreja e que trabalhava numa mercearia local falou acerca da igreja
e da alegria que ela experimentara ao voltar a frequentar a igreja. Penny tinha observado esta mulher e as suas
dificuldades durante mais de dez anos. Ela começou a notar uma mudança nela à medida que ela voltava a frequentar a
igreja. Ela notou a atitude positiva da mulher e como Deus tinha feito a diferença na sua vida. Depois a mulher começou
a partilhar a sua experiência acerca da Escola Sabatina infantil e como eram abrangentes as lições, até mesmo para os
mais pequeninos. Isto também encorajou Penny, à medida que ela pensava em frequentar a nossa igreja.
Estudos bíblicos transformam. Penny ficou impressionada com a verdade bíblica apresentada em cada serviço de culto.
Dottie convidou Penny para o grupo do estudo da bíblia das senhoras, às sete horas da manhã, e desenvolveu-se uma
amizade com as outras mulheres. Ela viu pessoas que estavam a viver a Palavra e que estavam sempre “na Palavra”. À
medida que a amizade de Penny com Dottie prosseguiu, Dottie pediu a Penny que se juntasse à equipa que operava o
ministério da igreja designado Comida entre Amigos. Penny começou a ministrar no interior da comunidade e da igreja.
Penny começou a reagir à convicção que Deus imprimia no seu coração. Agora ela está envolvida no ministério de
acolhimento à entrada da igreja. Penny está a realizar estudos bíblicos com um Pastor, à medida que faz a sua viagem
com Deus. Ela fez o seguinte comentário acerca da sua nova relação com Deus: “Deus provou-me a Sua presença, Ele
fez-me crescer na fé e continua a aumentar a minha fé. Ele mudou o modo como eu penso de maneira a fazer-me adotar
uma perspetiva baseada na graça, e fez ainda mais do que isso.” Ela mencionou que esta igreja foi um importante fator
no desenvolvimento da sua ligação com as pessoas, permitindo-lhe ver Deus através das pessoas na igreja. É esta a
aparência do corpo de Cristo.
Penny continua a ver Deus trabalhar na sua vida e através dela. O Espírito Santo continua a trabalhar no seu coração.
Ela nunca pensou que uma gota de água lhe desse a oportunidade de partilhar a sua história com os que estão ao seu
redor, à medida que ela caminha na sua viagem com Deus, ou que as pessoas seriam influenciadas e encorajadas pelo
seu testemunho. Este é o corpo de Cristo: cada pessoa reunindo-se à volta dela de modo amoroso e mostrando Deus
através das suas ações.
Conclusão

Uma receita para a missão transformadora. Como é que uma família eclesial local se torna na comunidade segura e
acalentadora onde os novos crentes podem crescer e descobrir o seu próprio ministério? Tudo começa com um foco
concentrado em Jesus.
“Há uma vida mais elevada para os Cristãos viverem do que aquela que muitos deles estão a viver. É a nova vida em
Cristo. Aqueles que O contemplam constantemente – Aquele que é cheio de graça e de verdade – podem viver esta
vida. Contemplando-O, eles são transformados à Sua imagem de glória em glória.”1
Apenas Deus pode criar aquilo que Ele quer ver na Sua Igreja. E Ele tem uma ideia do que pretende que aconteça na
Sua Igreja: uma Igreja que cresce e que trabalha em comunhão. Uma Igreja que “cresce em amor” (Efésios 4:16).
Assim sendo, o que pode fazer isto acontecer? Como é que podemos ser a Igreja de Deus, onde os novos membros
crescem e se tornam participantes ativos na vida, no ministério e na missão da Igreja? Sugerimos cinco linhas de
orientação baseadas na Bíblia:
1. Fortaleça os novos membros na sua relação com Cristo. Ajude-os a avançar da compreensão da verdade até ao
crescimento na sua relação com Cristo. Eles precisam de alguém que os auxilie a aprender a orar e a ler a Bíblia de um
modo que os ajude a crescer em Jesus (I Tessalonicenses 2:7).
2. Faça da sua família eclesial uma comunidade cuidadora onde os novos membros estão seguros: seguros para crescer,
seguros para se debaterem com problemas, seguros até para falharem. Aqueles que estão a sofrer ou a debater-se com
problemas podem ser ajudados por outras partes do corpo de Cristo à medida que viajamos juntos e nos ajudamos a
mantermo-nos de pé (I Tessalonicenses 5:11).
3. Ajude os novos crentes (e os crentes veteranos) a fazer a ligação entre a verdade doutrinal e Jesus. A doutrina tornase mais relevante quando nos ajuda a saber e a crescer com Jesus (João 14:6).
4. Encoraje os novos membros a partilharem a sua história, a história do que Jesus está a fazer na sua vida. A nossa
missão é ajudar outros a conhecerem Jesus e a caminhar com Ele. Fazemos isso na perfeição quando contamos a
história do que Jesus fez por nós (Lucas 8:39).
5. Convide os novos membros e os membros veteranos a se envolverem no ministério. Peça-lhes que explorem as suas
áreas de interesse e as suas paixões, as áreas que os preocupam ou pelas quais se sentem responsabilizados. Depois
ajude-os a explorar possíveis dons espirituais para o ministério. Faça com que eles se associem a outros membros que já
estão envolvidos no ministério. Ajude-os a desenvolverem e a usarem os seus dons no ministério. Depois afaste-se e
veja o que Deus irá fazer (Efésios 4:11).
Deus tem um sonho para a Sua Igreja. Você e eu somos parte desse sonho. Deus quer usar-nos para ajudarmos outros a
tornarem-se também numa parte viva do Seu sonho.
Deixemos que a Igreja de Deus seja a Igreja.
Ben e Mary Maxson estão ao serviço da igreja Adventista de Paradise, na Califórnia, onde Ben é o Pastor sénior.
Questões para refletir e partilhar
1.   Como é que uma família eclesial local pode tornar-se numa comunidade segura e acolhedora onde os novos
crentes podem crescer e descobrir o seu próprio ministério?
2.   O que está envolvido no processo de se ensinar as pessoas a orar? Indique os passos a dar.
3.   Que pessoa o ajudou a ligar-se a Cristo e à Sua Igreja? Descreva-a numa ou duas frases.

NOTAS
1. Ellen G. White, Signs of The Times, 11 de março de 1903.

