Igreja Batista Monte Horebe
Pastoral: 25-09-2011
Autor: Pr Edson Bispo Valeriano
QUANTO VALE UM MISSIONÁRIO
A visão de mundo de uma pessoa sempre dependerá de sua escala de valores.
Poderíamos escrever muito sobre a importância dos valores de uma pessoa, seu
desenvolvimento como ser humano e sua contribuição para com a sociedade. Mas para nos
atermos ao tema em epígrafe, me restrinjo à obra missionária mantida pelos batistas
brasileiros.
O desenvolvimento missionário em nosso país e em outros, esbarra, principalmente,
na escassez de recursos financeiros para o envio de sustento aos obreiros. Depois de ouvir
muitos pregadores afirmarem que os recursos necessários à expansão do Reino de Deus estão
retidos nas mãos dos ‘fiéis’ professos, que possuem uma visão estreita das realidades
espirituais, temos que reconhecer que essa realidade é um fato. O mundo capitalista nos
incentiva a acumular o máximo possível, e investir de maneira que tenhamos o melhor e mais
rápido retorno, mesmo que para isso tenhamos que agir de forma egoísta, colocando os
interesses pessoais acima de tudo, inclusive dos interesses do Reino de Deus e das
necessidades de nossos semelhantes.
Essa forma de administrar os recursos que Deus faz chegar às nossas mãos, revela uma
grande miopia espiritual bem como uma ‘conformidade com o mundo’ que muito mais
valoriza o material que o espiritual, demonstrando completa ausência de discernimento do
que realmente consiste a vida.
A disposição de contribuir para missões depende, portanto, da compreensão que se
tem do valor do trabalho de um missionário. Essa compreensão começa pelo reconhecimento
de que Jesus foi o Missionário de Deus para nos trazer vida e esperança; passa pela descoberta
de que participar do sustento da obra missionária é oportunidade que Deus nos concede em
sermos Seus cooperadores no estender a mesma esperança e vida aos que jazem na
escuridade das trevas espirituais; e se consolida quando experimentamos as bênçãos que Ele
sempre tem para aqueles se disponibilizam para as realizações dos Seus eternos propósitos.
Com a visão de que missionar é ir além de uma cooperação pecuniária; é amar aos que não
têm ainda a luz de Deus que apazigua a desesperança em nosso próprio coração, amando
como somos amados!

