
ser despertados para se tornarem obreiros em 
tempo integral no futuro! Isso já tem ocorrido, e 
queira Deus que continue ocorrendo 
abundantemente entre nós!

Enfim, a Conferência Missionária é um 
instrumento nas mãos do Pai que será usado para 
beneficiar seu povo que beneficiará a obra 
missionária.

Nosso Deus é um Deus missionário, que 
enviou seu Filho com a missão de salvar um povo 
igualmente missionário: a Sua igreja!   

"....Edificarei a minha igreja e as portas do 
inferno não prevalecerão contra ela...Sereis 
minhas testemunhas tanto em Jerusalém 
como em toda a Judéia e Samaria e até aos 
confins da terra... Ide, portanto, fazei 
discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
ensinando-os a guardar todas as coisas que 
vos tenho ordenado. E eis que estou convosco 
todos os dias até à consumação do século." (Mt 
16:18; At 1:8; Mt 28:19-20)

Que todos aproveitemos as convenientes 
oportunidades da nossa Conferência Missionária!

Esta talvez seja a opinião (velada) de muitos de 
nós sobre este evento que ocorre periodicamente 
aqui na nossa igreja. A Conferência Missionária 
interrompe um ciclo de programações (escola 
bíblica e culto) onde visivelmente "ganhamos" 
muita coisa útil para nossas vidas, e nos desafia 
ostensivamente a que "ofereçamos" algo de nós 
em prol do esforço missionário da igreja.

Essa natureza desafiadora da Conferência 
tende a nos incomodar bastante. Os desafios, 
testemunhos e carências que nos são trazidos do 
campo, invariavelmente nos afetam de maneira 
significativa. Nossa zona de conforto é posta em 
cheque. Nossa inércia é questionada. Nossa 
alienação gera culpa.

Enfim, muitos efeitos "desagradáveis" do 
ponto de vista de toda inadequação instalada em 
nossas vidas que lutará ferrenhamente para 
sobreviver diante das realidades e desafios 
apresentados.

E isso tudo é muito bom! E há ainda muito mais 
benefícios que podem inundar nossas vidas! 
Podemos nos tornar comprometidos com a oração 
em prol de missões. Podemos ser contagiados por 
uma gigantesca generosidade sacrificial. Podemos 
ser tocados a derramar um pouco de nossas vidas 
nos projetos missionários da igreja, dedicando 
tempo, dons e talentos para colaborar com a 
salvação de outras vidas. Alguns de nós podem até 
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