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MISSÕES NACIONAIS EM FOCO – III 
 “Hildor era um jovenzinho de doze anos – cerca de onze anos atrás – cujo coração 
demonstrava profundo concernimento para com missões quando o assunto era abordado em 
sua classe da EBD. Certa feita, ao aproximar-se  o dia especial para o levantamento da oferta 
especial, e percebendo que não possuía condições familiar para ofertar, saiu ‘catando’ todas as 
latinhas e garrafas que podia encontrar para vender. Ele foi vendendo e ajuntando centavos 
após centavo, e no dia da oferta especial o entusiasmado Hildor depositou seus suados 
R$10,00 no altar missionário. O gesto daquele então menino, foi uma inspiração e uma grande 
lição de vida para todos, deixando bem claro que quando há o ‘querer’ o ‘fazer’ 
acontece.”(Extraído de antiga edição da Pátria Para Cristo). 

 Quando pensamos em comprometimento com o missionar o Evangelho da Graça de 
Deus, jamais podemos desassociar algum ‘sacrifício pessoal’ consequente do envolvimento. 
Como sempre assevero em pronunciamentos que, não há como servir ao Eterno, servindo ao 
semelhante, sem sofrer detrimento pessoal de alguma forma. Entendo que nem mesmo na 
eternidade haverá capacidade numa mente finita de entender a dimensão do sofrimento do 
Verbo Encarnado na dimensão da existência humana; sendo-Lhe para tanto necessário deixar 
Sua glória junto ao Pai para assumir forma humana, e nessa forma efetuar o maior de todos os 
sacrifícios jamais realizado, dentro ou fora do universo humano. Desde então o cumprir da 
ordem do nosso Cristo tem requerido altos preços de homens, mulheres e crianças através da 
história, desde o espólio de bens  até a perda da própria vida, como está para acontecer com o 
Pastor Yousef Nadarkhani no Irã. Saiba mais: http://va.mu/XmLQ 

 O nosso máximo de hoje a bem da verdade, sempre representará o nosso mínimo de 
uma vida, visto que o missionar não pode ser estático – comprometimento de uma vez, de um 
mês – e sim contínuo, até  o término de tudo o que abrange o ‘para que’ – Efésios 3:10-11 – 
do encarnar do Verbo Eterno. Considere a magnitude do Seu encarnar e da necessidade do 
Seu Auto sacrificar! Considere a necessidade do alienado mundo dos humanos criados à 
imagem do Eterno, e que no entanto não possuem percepção do que realmente consiste a 
verdadeira existência! Considere os sangues derramados – desde o Cristo até agora nessa pós-
modernidade – em prol da formação de um povo celestial através do qual o Eterno regerá o 
Universo – sabido e não sabido pela mente finita! O mínimo de quem possui tal consciência é 
render o seu tudo para tornar-se parte do todo que há de ser. Menos que isso se constitui 
numa confissão de escolha em permanecer na alienação – separação -  do todo que virá a  ser!    
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