
M uitos são os desafios do ministério pas-
toral. Mobilizar uma igreja para a missão de 
deus em toda a terra é um deles. a tradição 

do pensamento sobre engajamento das igrejas no sustento 
dos campos sempre teve forte ênfase na oração, oferta e 
ida aos campos. Porém a mobilização sempre foi caracte-
rística fundamental presente no comportamento de igrejas 
que são verticalmente usadas pelo nosso deus.

Biblicamente percebemos que por inúmeras vezes o 
nosso deus mobilizou seu povo como instrumento de suas 
realizações. No antigo testamento, dentre tantos exemplos, 
a vida de Neemias foi fundamentalmente usada como lide-
rança para o engajamento de israel na reconstrução dos 
muros de Jerusalém. a mobilização significou naquele mo-
mento a construção de uma mentalidade em israel de que 
deus usaria seu povo para restabelecer o avanço de sua 
vontade. “o deus dos céus fará que sejamos bem-sucedi-
dos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução…” 
(Ne 2.20a).

assim como naquele tempo, a história da igreja tem sido 
a história dos movimentos de deus através de uma igreja 
mobilizada por ele.

o desafio de pastores e líderes na igreja de cristo sem-
pre será a urgência da mobilização pela edificação de 
uma consciência no meio do povo de deus para assumir 
plenamente e sem demora a responsabilidade da evange-
lização mundial.

deve prevalecer a existência da igreja fiel ao sustento 
dos campos do senhor. é pela fidelidade aos desígnios 

de deus que a igreja marchará mobilizada e sustentará o 
avanço e a prosperidade dos desejos do nosso deus para 
o mundo.

Portanto, a práxis da mobilização na igreja perpassa pelo 
desenvolvimento de caminhos através dos quais cada crente 
sinta que não pode ficar de fora dos planos de deus para 
toda a terra. a consciência desta visão de mobilização é 
agente catalisador a ser ensinado a cada membro da igreja.

urge que possamos desenvolver e consolidar a visão de 
mobilização em nossas igrejas. Não pela tradição como 
cosmovisão, mas como uma característica tão essencial 
como a oração, a oferta e o ide.

a consciência global da missão deve ser algo irresistível 
para cada um de nós, pois é assim que nos comprome-
temos com a evangelização do mundo. isto se deve ao 
fato de não mais sermos alienados, mas redimidos pela 
graça de cristo, e nos é revelado pelas santas escrituras, 
que diz que somos convocados a responder como servos 
à ordenança bíblica de pregar o evangelho até os confins 
da terra (at 1.8).

Nisto cremos, e por esta causa nos dedicamos a depen-
der do espírito santo para nos conduzir em um estilo de vida 
missional, no qual nossa causa é que cada cristão seja um 
discípulo de cristo a viver e professar: “Meu chamado, voz 
de deus às nações”.
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a coNsciêNcia gloBal da Missão deVe ser 
algo irresistíVel Para cada uM de Nós, Pois 
é assiM que Nos coMProMeteMos coM a 

eVaNgelização do MuNdo.
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