MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CONFERÊNCIA GERAL
“Cada um de nós um missionário”
Ted N. C. Wilson
Presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia
A Grande Comissão é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia: “E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me
dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e
do Espírito Santo; ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco, todos
os dias, até à consumação dos séculos. Amém.”
Nesta ordem, Cristo apela aos Seus seguidores para que se tornem missionários e evangelizem o mundo para Ele. Mas é
esta ordem, dada há 2000 anos, ainda relevante para nós, hoje? Qual é a nossa missão e o que significa ser um
missionário na cultura dos dias de hoje?
Durante esta Semana de Oração especial iremos focar-nos na missão. Cada dia porá em destaque algum aspeto novo
desta importante pergunta: Qual é a missão de Deus? Como é que cada um de nós pode ser um missionário? Iremos ver
o significado de nos encontrarmos com Jesus e caminharmos ao Seu lado na missão.
O amor é o fundamento da missão – amor por Deus e amor pelos outros. Sermos convictos naquilo que cremos e
integrarmos os novos crentes na comunidade que é a Igreja são mais dois tópicos importantes que serão abordados.
Finalmente, vamos dar uma vista de olhos ao tempo em que a missão é cumprida! Certamente não quererá perder um
único dia destas palestras inspiradoras, enobrecedoras e biblicamente fundamentadas.
Eu convido-o a juntar-se a mim ao considerarmos em espírito de oração estes importantes tópicos, e –
independentemente de quem você seja, de onde viva ou do que faça –, a comprometer-se que se tornará num
missionário para Ele.
Que o Senhor nos abençoe enquanto nos juntamos como uma família eclesial mundial para estudar e orar durante esta
Semana de Oração especial.

