Transformado para transformar - parte 2
“Vós sois o sal da terra e a luz do mundo.” Mateus 5.13-14

Para que nos preparamos?
Por termos uma mentalidade individualista, toda a nossa educação e preparo profissional é voltado para
apenas um objetivo: sucesso pessoal. Por causa disso pesquisamos os melhores lugares para estudar e nos
desenvolver para subirmos socialmente ou termos mais dinheiro. Entretanto não fazemos a pergunta correta: onde Deus me quer para abençoar? Outra questão que nos atrapalha é que entendemos por obra de
Deus somente o trabalho realizado no prédio ou em uma programação da igreja. No entanto, todos somos
chamados para para sermos sal e luz, mas para isso precisamos entender, a partir das Escrituras, os seguintes ensinamentos:

Quando ser missionário? o tempo todo (João 4.1-10)
Quando Jesus estava de passagem por Samaria para chegar a Galileia, parou em um poço e, mesmo cansado e com sede da viagem, não deixou a oportunidade de conversar com aquela mulher samaritana. As
condições de Jesus não eram favoráveis naquele momento, no entanto, ele não hesitou em pregar as boas
novas. Fez da necessidade de beber água um motivo para falar da verdadeira esperança: Ele mesmo. Comprovando que estava o tempo todo em missão e não queria perder tempo. Da mesma forma não podemos
deixar a oportunidade passar diante de nós. Se estivermos atentos, sempre teremos um momento para
pregar o evangelho.

Onde ser missionário? onde estamos (2 Timóteo 2.4)
Quando Paulo estava discipulando Timóteo por meio de cartas, demonstrava preocupação com assuntos como: saber escolher um líder e tomar cuidado com ensinos errados. Outro ponto que parecia preocupar Paulo era a certeza de que seu filho espiritual estava focado: ele tinha uma missão e não poderia
deixar as coisas dessa vida atrapalharem. No nosso dia a dia, é comum a ansiedades sobre o futuro, no
entanto, devemos lembrar que não podemos deixar as coisas dessa vida tomarem nosso coração, e se
estamos em um determinado local, o principal objetivo deve ser: fazer a diferença. O próprio Paulo poderia até ser solto, mas pediu uma audiência com César. A impressão que dá é que ele aproveitou o fato de
ser prisioneiro e poder apelar para a instância do imperador com o objetivo de pregar o evangelho a
quem tinha maior autoridade terrena naquele período.

Como ser missionário? por meio de preparo (Atos 17.15-34).
Todo campo missionário precisa ser entendido – antes de atuar como um missionário em outro país,
com cultura diferente, existe uma preparação, principalmente em relação à cultura e à língua do lugar.
Quando Paulo chega em Atenas, fica revoltado com a idolatria do local e prega utilizando termos
conhecidos daquele povo e referindo-se aos poetas daquele lugar, ou seja, utilizando elementos em
comum com a cultura local. Por isso, o primeiro passo para começar um bom contato pessoal é fazendo
o melhor e se dedicando em nosso lugar de atuação, procurando conhecer bem as características do
local e das pessoas, sem deixar de lado o principal: o amor.

Pare, pense e busque a sua missão
1. Não estamos nessa vida de passagem, por isso precisamos entender que temos uma missão. 2. Ser um
missionário não é somente ir até locais distantes, mas atuar onde Deus nos colocou. 3. Precisamos nos
preparar com todos os recursos que temos disponíveis, mas entender que é por meio do Espírito Santo
que chegamos ao coração das pessoas (Atos 1.8).

