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MISSÕES, UMA  TAREFA  CONJUNTA 
 Nosso slogan - mote - montehorebeano ‘UM LUGAR PARA PESSOAS 
COMPROMETIDAS COM DEUS’  indica nossa razão de ser: missões, a busca do resgate do ser 
humano, espiritual e socialmente. A salvação provida pelo Eterno através do Seu Filho Jesus 
Cristo, só pode ser consumada a nível pessoal, pessoa a pessoa, mediante aquiescimento 
individual, de impossível transferência de pais para filhos. Cada redimido é uma semente 
multiplicadora da regeneração recebida, devendo germinar e se multiplicar. No entanto, pode 
e deve ocorrer ações conjuntas de redimidos cônscios de suas responsabilidades, para 
produzir resultados surpreendentes, produzindo uma melhor dinâmica e o fortalecimento do 
grupo. Foi o que ocorreu na primitiva Igreja em Jerusalém: “E perseveravam na doutrina dos 
apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda alma havia temor, e 
muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e 
tinham tudo em comum... E perseverando unânimes todos os dias no templo... E todos os 
dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se haviam de salvar.”Atos 2:42-44,46ª e 
47b. 

 A relevante ação conjunta do grupo de redimidos que resultou em crescimento e 
fortalecimento, se alicerçou em bases bem definidas: Houve a decisão de perseverar na 
doutrina dos apóstolos.  Para tanto, foi necessário haver estudos e mais estudos, para 
entender os ensinamentos de Jesus transmitidos pelos apóstolos, pois até então os mesmos 
ainda não estavam registrados em forma escrita. A sã doutrina é a base sólida que direciona o 
viver e o servir de alguém realmente comprometido. Havia perseverança na comunhão, no 
partir do pão e nas orações. Era uma preocupação por unidade aos pés da cruz, local onde 
toda divergência se nivela. Havia “temor do Senhor em toda alma.” Sem temor ao Eterno não 
há disposição para servi-Lo com e desapego. 

 O surpreendente resultado acabou sendo a colheita natural daquelas vidas vividas nos 
princípios do Cristo: “E todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se haviam 
de salvar.”. Missões, uma tarefa conjunta, há que partir de cada comprometido com o Cristo, 
com a vida ao pé da cruz, pois é aí que a semente germina e se 
multiplica._edsonbvaleriano_10042016. 


