Todo cristão, um missionário
É impossível para a Igreja não fazer Missões. É uma de suas razões de ser
e existir. Ser missionária é uma questão vital para a igreja. Ou ela faz Missões
ou deixa de ser uma igreja cristã. Se ela não se preocupa e age em prol da
salvação dos perdidos, deixa de ser uma igreja de Jesus.
Todo cristão, um missionário. É o que Deus espera de cada filho redimido.
Missionário que ora pelos missionários, missionário que sustenta a obra
missionária, missionário que vai como missionário e missionário que fica para
ser missionário onde está. Ou somos missionários ou não somos cristãos.
Um verdadeiro coração de cristão é um eterno apaixonado pela
evangelização do mundo. O bolso do crente é bolso missionário. Seu corpo,
seu tempo, seus dons e talentos são dádivas de Deus a serem usados em Sua
glória no cumprimento da missão. Para uns, Deus concede o privilégio de
manterem o trabalho, a outros a honra de, em lugares distantes, servirem na
obra e a todos a glória de serem participantes dessa missão de promover a
redenção por meio de Cristo.
Temos o privilégio de demonstrar nosso espírito missionário todo mês, pelo
projeto “1% Missionário”. Ao devolvermos os 10% da renda que Deus nos dá
(dízimo), destinado a manutenção de toda a obra de Deus, acrescentamos
mais 1% (10% do dízimo ou 1% da renda) para ser enviado e aplicado
exclusivamente na pregação do evangelho em nossa cidade, país e mundo.
Com este gesto provarmos o quanto prezamos também o trabalho missionário.
Nos meses de janeiro a abril de cada ano, nosso coração missionário se
volta para a evangelização das vidas sem Jesus que estão em vários países do
mundo. Os mais de 1000 missionários batistas brasileiros estão em dezenas de
países proclamando as Boas Novas de salvação. Nós estamos com eles, por
meio de nossas orações e contribuições.
Peçamos a Deus que nos dê um coração, uma mente, um corpo e um
bolso missionário. Todo cristão, um missionário, é o desejo de Deus.
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