BREVE INTRODUÇÃO
À MISSÃO

O QUE É MISSÃO?
Jesus chama a igreja a participar da missão divina de
redenção do mundo e restauração de toda a criação.
Este pequeno guia introduz a teologia da
Tearfund sobre missão. Ele examina o que a
Bíblia diz sobre missão, como Jesus Cristo nos
mostra o que é missão e como nós mesmos
podemos aprender a participar na missão.
A compreensão que a Tearfund possui sobre
missão é por vezes descrita pelos teólogos
como missão integral ou holística. Algumas
vezes, a igreja dividiu missão em duas
áreas: pregação e ação social, tendo surgido
discussões sobre qual das duas é a mais
importante. Nós acreditamos que a Bíblia
mostra que a missão dada a nós por Jesus não
pode ser dividida assim. Ao contrário, somos
chamados a mostrar o amor de Deus e as
boas novas prometidas por Jesus através de
todos os aspectos de nossas vidas. Fazemos
isto servindo aos outros, exatamente como
Cristo fez.
Como este guia explica, os cristãos possuem
individualmente dons e chamados que lhes permitem
desempenhar papéis específicos na missão divina. A Tearfund
também tem um papel particular a desempenhar na missão de Deus.
O chamado da Tearfund é para seguir Jesus onde a necessidade é maior e
trabalhar com a igreja para que as pessoas saiam da pobreza. Nossa vivência
como organização está no desenvolvimento internacional e na ajuda humanitária.
Quando compartilhamos as boas novas, nosso contexto consiste, portanto,
nos lugares e pessoas mais vulneráveis e marginalizados do mundo. Nós
compartilhamos as boas novas da missão de Deus através de nossas palavras,
ações e caráter nas várias situações em que estivermos trabalhando. É ali que nós,
como Tearfund, participamos na missão de Deus e é assim que buscamos uma
transformação holística.
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A CRIAÇÃO DE DEUS E
A NOVA CRIAÇÃO
Quando o pecado entrou no mundo, as relações
entre Deus, as pessoas e o restante da criação foram
quebradas. Deus quer restaurar esses relacionamentos.
(Veja Gênesis 1-3, Romanos 8:18-25, Apocalipse 21)
No início, Deus criou o mundo e viu que tudo era bom.
Deus criou os seres humanos para que vivessem
em um relacionamento amoroso com ele
e deu-lhes a responsabilidade de cuidar
de sua criação. No entanto, os seres
humanos foram tentados a não
confiar na autoridade de Deus e
buscar o poder para si mesmos.
Isso causou o que chamamos de ‘a
queda’. Nesse momento, o pecado
entrou no mundo, e as relações
entre Deus, os seres humanos
e o restante da criação foram
quebradas. A vida tornou-se mais
difícil e a busca de proteção pelas
pessoas levou-as a ferir os outros. É esta
a causa principal da pobreza.

DEUS

No entanto, a Bíblia nos diz que Deus quer restaurar
relacionamentos, porque nos ama e quer que toda a criação volte a ser perfeita.
As histórias de Abraão, Moisés e da nação de Israel no Antigo Testamento
contam-nos como Deus se aproximou de seres humanos outra vez, buscando
um relacionamento com eles. Deus desejava mostrar ao resto do mundo
como seria viver em harmonia com ele, uns com os outros e o restante da
criação. Depois vieram os Evangelhos, que nos contam como a vida, morte e
ressurreição de Jesus possibilitaram a restauração desses relacionamentos e
uma nova criação. Nós lemos sobre a esperança dessa nova criação prometida
em todo o Novo Testamento (por exemplo, em Romanos 8), e sua aparência é
descrita no Apocalipse.
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A MISSÃO DE JESUS
Através de Jesus Cristo, podemos restaurar nossas
relações com Deus, nosso próximo e a criação.
(Veja Lucas 4:16-21)
A missão de Jesus foi tornar possível que
o nosso relacionamento com Deus,
uns com os outros e a criação
fosse restaurado e totalmente
reparado. Ele descreveu a si
próprio como tendo vindo
trazer o Jubileu. Isto se
referia à vinda do Reino
de Deus: um tempo no
qual as pessoas seriam
liberadas e no qual
shalom (harmonia) seria
restaurada.

DEUS

Jesus compartilhou o
amor de Deus através de
suas palavras, suas ações
e seu caráter, e procurou
transformar a vida das pessoas
que encontrou da forma que eles
mais necessitavam. Às vezes isto queria
dizer curá-los, às vezes, significava alimentálos e às vezes, falar-lhes sobre as coisas que estavam erradas em suas vidas. Ele
não fazia qualquer discriminação entre ‘tipos’ de necessidade: ele valorizava e
servia às pessoas que encontrava de formas que lhes permitiam começar a viver
uma vida plena. A vida de Jesus nos mostra como serão as relações e a vida
restauradas no Reino de Deus.
Em sua morte e ressurreição, Jesus nos libertou do pecado e nos tornou possível
ter um relacionamento eterno com Deus. Isto nos dá a esperança, com certeza,
de que a nova criação prometida no Apocalipse finalmente se concretizará.
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A MISSÃO DA IGREJA
A missão da igreja é mostrar às pessoas o amor de Deus,
e convidá-las a participar de uma relação com ele.
(Veja Mateus 28:19-20, Atos 4:32-35)
Depois que Jesus subiu ao céu e o Espírito Santo foi enviado, a igreja nasceu. A igreja é
o corpo de Cristo na terra. Ela é chamada para mostrar ao mundo como será o Reino
de Deus e para continuar a missão de Jesus. A missão da igreja é mostrar às pessoas o
amor de Deus e fazê-las saber que é possível entrar em um relacionamento com ele.
Somos chamados para fazer isso de todas as formas nas quais Jesus o fez durante o
tempo em que esteve no mundo. É por isso que dizemos que a missão é holística ou
integral: ela abrange todas as áreas da vida.
A igreja é chamada a mostrar ao mundo como é ter um relacionamento com Deus
que transforma toda a nossa vida. O mundo pode ver nossos relacionamentos uns
com os outros e com a criação de Deus. As pessoas podem ver se estamos seguindo
o exemplo de Jesus. Somos chamados a ser uma comunidade dedicada, inclusiva, que
serve em amor àqueles à sua volta. Somos também chamados para explicar por que
vivemos assim. Nosso papel é compartilhar as
boas novas do Evangelho com indivíduos
e com toda a comunidade, buscando
uma sociedade justa em que todos
possam florescer e chegar a
conhecer a Deus.
A forma pela qual as igrejas
locais participam nessa
missão será diferente
em diferentes países e
contextos. Isso ocorrerá
porque o modo pelo qual
estaremos demonstrando
às pessoas o amor de Deus
dependerá das necessidades
que elas tiverem naquele
momento.
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NOSSA PARTICIPAÇÃO NA
MISSÃO DIVINA
Quando vivemos como discípulos de Cristo, Deus pode
trabalhar através de nós, operando uma transformação
no mundo.
Os três pontos a seguir nos auxiliarão a ser participantes ativos na missão divina:

Crescer como discípulos

Construir relacionamentos
em nossas comunidades
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Descobrir nossos
dons e chamado

1 CRESCER COMO DISCÍPULOS (Veja João 14:5-14)
Jesus chamou um grupo de discípulos para viver com ele e aprender dele à medida que
cumpria seu ministério. Ele queria que os discípulos fossem como ele em termos de
caráter e valores, bem como naquilo que diziam e faziam.
Nós somos todos parte do corpo de Cristo. Não podemos estar fisicamente em sua
companhia, mas podemos orar, prestar culto e ler a Bíblia. É assim que aprendemos
como Jesus é e podemos nos tornar mais semelhantes a ele. O tempo que passamos
na presença de Deus sendo impregnados do Espírito naturalmente nos leva à ação –
porque o amor de Deus nos enche de amor pelos outros. O Espírito Santo nos ajuda
a descobrir como servir às pessoas em qualquer situação que encontrarmos, e opera
através de nós para trazer a transformação divina em todas as áreas da vida humana.

2 DESCOBRIR NOSSOS DONS E CHAMADO
(Veja Romanos 12:1-8, Gálatas 2:6-10)
A igreja é chamada para dar continuidade à missão de Deus. Todos na igreja
são chamados para tomar parte na missão divina e recebem diferentes dons
e oportunidades a fim de cumprirem a sua parte. Nós percebemos tais dons e
oportunidades à medida que crescemos como discípulos. Como descreve a referência
na carta de Paulo aos Romanos (acima), e como Paulo diz na passagem da carta aos
Gálatas (também acima) sobre si mesmo e sobre Pedro, somos todos equipados
para fazer coisas diferentes – para compartilhar o Evangelho com pessoas diferentes
de maneiras diferentes. Somos lembrados para fazê-las em amorosa unidade, sem
ninguém pensar que a sua parte é superior à de qualquer outra pessoa.

3 CONSTRUIR RELACIONAMENTOS EM NOSSAS
COMUNIDADES (Veja Atos 18:1-4)
Precisamos conhecer e entender as comunidades em que estamos vivendo e
trabalhando, assim como Paulo fez em Corinto na passagem de Atos acima. Isso nos
ajudará a construir relacionamentos com as pessoas, a entender suas necessidades
e mostrar-lhes o amor de Deus. Nossas vidas são uma demonstração de como
fomos transformados pela nossa relação com Deus: nosso amor pelos outros e pela
criação de Deus é claramente perceptível através de quem somos, do que dizemos e
do que fazemos. É assim que naturalmente convidamos e damos as boas vindas às
pessoas que ingressam no Reino de Deus, tornando possível a restauração de seus
relacionamentos e suas vidas.
Nossa participação na missão de Deus nos conduzirá a um mundo mais justo, porque
é difícil ignorar a injustiça cometida contra pessoas a quem amamos e que desejamos
ver prosperar.
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Leitura adicional
Você poderá encontrar informações adicionais sobre a missão nos seguintes
documentos:
n
n

Theology of mission (Teologia da missão), da Tearfund (em inglês)
What’s my part? (Qual é o meu papel?) – seis breves estudos bíblicos sobre a
natureza da missão e nossa participação nela.

Você pode acessar esses recursos online em: www.tearfund.org/mission, ou
usando os contatos abaixo para solicitar uma cópia impressa.
Se quiser ajudar a sua igreja a explorar ideias sobre missão delineadas neste
guia, visite: www.tearfund.org/church.
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