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“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, bati-
zando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.” 
(Mt 28.19)

O final do século XX foi, sem dúvidas, um tempo de bar-
reiras culturais, políticas e geográficas sendo quebradas. 
Após a queda do Muro de Berlim e da União Soviética, 
experimentamos uma época em que o intercâmbio cul-
tural fluiu como nunca. Viagens mais baratas e frontei-
ras abertas fizeram com que as viagens internacionais, 
para países até então inimagináveis, se tornassem aces-
síveis. E os confins da terra ficaram logo ali.

Nessa “onda”, as missões transculturais experimen-
taram uma expansão enorme, com os países conside-
rados cristãos e com igrejas com forte visão missionária 
enviando seus vocacionados a povos que, historicamen-
te, não se conhecia esforço missionário algum. O sonho 
de se ver a obra final da evangelização que precede a 
volta de nosso Senhor Jesus, o anúncio do Evangelho a 
todas as nações (Mt 24.14), parecia estar bem próximo.

O início desse século XXI, contudo, já nos apresenta um 
cenário bem diferente. Os atentados de “11 de Setem-
bro” nas Torres Gêmeas marcaram um novo tempo de 
desconfiança entre Ocidente e Oriente. Culturas e religi-
ões diferentes se colocaram em pé de guerra e conflitos 
estouraram em diferentes pontos do globo, causando 
migrações às centenas de milhares e o inflar dos cam-
pos de refugiados. Para não bastar, a pandemia do co-
ronavírus trancou a todos dentro de suas casas em algo 
sem precedentes nas últimas gerações.

O tempo que vivemos traz grandes desafios ao tra-
balho missionário transcultural da Igreja de Cristo. 
Vistos de permanência em muitos países, antes conside-
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rados fáceis de se conseguir, tornaram-se uma enorme 
dificuldade. O dólar alto tornou menor o poder aquisiti-
vo do missionário brasileiro. Os que vêm de outro país, 
antes saudados como trazedores de interação cultural, 
agora são vistos com desconfiança como portadores de 
vírus letais. A pergunta que paira no ar, com isso, é: ain-
da é possível (e necessário) se investir em missões trans-
culturais?

A resposta a essa pergunta não pode ser encontrada nos 
livros de análises de tendência, mas nas Sagradas Escri-
turas. Nos evangelhos, a ordem de Jesus não era condi-
cional, tipo “quando as coisas estiverem bem, anunciem 
o Evangelho às nações”. Pelo contrário, quando lemos 
o livro de Atos dos Apóstolos, vemos que os primeiros 
cristãos enfrentaram, no Império Romano, intempéries 
muito maiores do que todas as aqui citadas. Eles enfren-
taram condições de viagem e moradia das mais difíceis, 
foram perseguidos e mortos, sofreram torturas, apedre-
jamentos, açoites... mas em nenhum momento abriram 
mão de obedecer a ordem do Mestre: “Ide, fazei discípu-
los de todas as nações”.

A visão missionária da Oitava Igreja está em seu DNA. 
A intercessão missionária, o envio e a manutenção de 
missionários em países os mais distantes é feita há dé-
cadas e não há como imaginar uma igreja diferente. Em 
nossa Conferência Missionária 2021, abra sua mente 
e coração para entender o que o Senhor deseja lhe fa-
lar e faça desse momento uma renovação (ou início) de 
sua caminhada missionária pessoal. Todo crente no 
Senhor Jesus é convocado a viver a ordenança de Ma-
teus 28.19, orando, contribuindo e indo, da porta do vi-
zinho ao país mais distante, para anunciar as Boas No-
vas d’Aquele que veio, morreu, ressuscitou e hoje vive 
para comandar Sua Igreja até Sua volta. Afinal de contas, 
o mundo está mudando, mas a ordem permanece.
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Nessa quinta-feira, 25, muitas famílias, igrejas e países 
celebraram o Dia de Ações de Graças. Uma oportuni-
dade para contar as bênçãos ao longo do ano. Mas, e os 
que enfrentaram reveses, perdas, luto, dores, eles de-
vem agradecer? Eles têm o que agradecer?!

Expressar gratidão quando você não se sente grato só é 
possível por meio da fé em Cristo e em Sua Palavra, que 
afirma: “Deus age em todas as coisas para o bem daqueles 
que O amam, dos que foram chamados de acordo com o Seu 
propósito” (Romanos 8.28). Se Deus é amor e também é fiel, 
Ele tem um bom propósito até mesmo naquilo que nos faz 
sofrer e nas circunstâncias contrárias da vida.

“Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade 
de Deus para vocês em Cristo Jesus.” (1Tessalonicenses 5.18)

Dar graças mesmo nos reveses, nas lutas financeiras, 
nos conflitos conjugais e em outras dificuldades - mes-
mo quando você não “sentir” - é um aprendizado e uma 
demonstração de confiança na direção sábia e soberana 
do Eterno. Matricular-se na escola da gratidão e per-
severar é um grande desafio e um grande impulso 
para alcançar novos níveis.

Por outro lado, nunca é tudo ruim. Há sempre grandes 
conquistas que o Eterno nos concede. Possivelmente, 
sua vida não está como você gostaria, mas há muitas e 
muitas bênçãos para contar. Conte as bênçãos! Verás 
surpreso o quanto Deus já fez!
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