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Finalmente em Casa!
Um casal de missionários idosos, que haviam servido a Deus por 50 anos numa vila remota da África, voltaram para os E.U.A. para uma merecida aposentadoria. Entretanto, quando chegaram, não havia ninguém para cumprimentá-los por causa de certa confusão no escritório da missão. Não havia ninguém que os ajudasse com as suas malas e baús, e ninguém que os levasse até à sua nova moradia. O senhor idoso queixou-se para a sua esposa: “Voltamos para casa depois de todos estes anos e ninguém se importa”.
A amargura do homem cresceu à medida que se instalavam no seu novo lar. A sua esposa, cansada das suas queixas, sugeriu que ele contasse a questão para Deus. Assim, o homem foi para o seu quarto e ficou ali algum tempo, em oração. Quando saiu, seu rosto tinha uma nova expressão, o que levou a sua esposa a perguntar o que havia acontecido.
Ele respondeu: “Bem, eu falei para Deus que voltei para casa e ninguém se importou”. E ela perguntou: “E o que disse Deus?” “Ele disse que eu ainda não estou em casa”.
Talvez você também esteja servindo por muitos anos num lugar onde ninguém percebe você ou se importa com o que você tenha feito. Mas Deus o vê e se importa. Um dia, quando chegarmos ao nosso lar eterno, “cada um receberá de Deus a sua aprovação” (I Coríntios 4.5). Enquanto isso, vamos ser fiéis (v.2).   (David H.Roper)



O mundo recompensa o sucesso;
Deus recompensa a fidelidade!

MISSÕES
China (II)
O grupo de pessoas sem religião, fruto das inúmeras propagandas governamentais, chega à marca de 42,2%, seguido por crenças populares chinesas (28,5%), budismo (8%) e cristianismo (7%).
Até o fim da década de 1940, a China era um dos maiores campos missionários do mundo. Mas com o Comunismo, os missionários foram banidos, os crentes e líderes perseguidos e mortos. Por décadas o mundo ocidental não teve informações sobre os cristãos chineses.
Porém, com a abertura econômica na década de 1980, notícias começaram a surgir demonstrando que o cristianismo havia sobrevivido ao comunismo de Mao Tse Tung. Os números divergem, mas são animadores. Hoje, calcula-se que existam entre 40 milhões e 100 milhões de cristãos chineses (o mais aceito é que sejam 70 milhões).
Na China há dois tipos de igrejas: as do Movimento Independente Patriótico Trino (são as igrejas oficiais, que são controladas pelo governo) e a igreja conhecida como “subterrânea” (as chamadas “igrejas domésticas”, atuando nos lares e em áreas rurais). Somente as igrejas oficiais podem desenvolver seus ministérios abertamente. Mas é a “igreja subterrânea” (não reconhecida pelo governo) que tem crescido de um modo extraordinário. Alguns chegam a afirmar que nelas existem 42 milhões de crentes. Estudos revelam que em 2015 o número de crentes chegará a 168 milhões nessas igrejas. O fato é que, no momento, a China é o lugar onde o cristianismo mais cresce no mundo.
A razão para essa explosão é que a igreja evangélica ressurgiu das cinzas do passado. Seu evangelho, sua missão e forma de adoração estão no contexto cultural do povo. A igreja despiu-se da influência ocidental e aceita a Bíblia como Palavra de Deus. Muitas pessoas, inclusive autoridades do alto escalão chinês, estão se voltando para Cristo. Todos concordam que o crescimento da igreja chinesa não é resultado de palavras inteligentes, mas do poder espiritual que é claramente percebido.
Outro fator determinante do crescimento extraordinário é a prontidão dos crentes em sofrer por amor a Cristo. Eles são perseguidos e presos, mas resistem, impressionando através desse testemunho.
As igrejas batistas do Brasil têm voltado seus olhos para o mundo chinês. Desde 1997 os batistas brasileiros estão atuando na China através de vários projetos. O apoio à “igreja subterrânea” e o treinamento de líderes marcaram a atuação dos missionários que trabalharam nesse campo.
Muitos missionários entram na China como profissionais e empresários; outros para lecionar ou realizar trabalhos nas áreas esportiva e social. Através de obreiros bivocacionados (profissionais que utilizam suas atividades profissionais no campo missionário) muitas portas continuam abertas para a pregação do Evangelho no país. Dentre essas estratégias está o futebol. Através do Programa Esportivo Missionário (PEM) muitos chineses estão ouvindo falar de Jesus.
E Deus continua a separar vocacionados para pregar aos chineses. No ano passado seguiu o missionário Lian Godói, que já esteve no país e conhece muito bem as características e a cultura do povo chinês. Ele realiza seu ministério treinando líderes e obreiros para irem ao interior da China pregar o Evangelho.
Conclamamos o povo de Deus a interceder objetivamente pela China. Apesar de dificultar a entrada de missionários, esse é o campo do momento. Há um clamor muito grande por obreiros. Obreiros que sejam abnegados, prontos a pagar o preço. Há grande necessidade de Bíblias, de missionários que possam treinar e preparar líderes. Servos que estejam dispostos a investirem suas vidas, pois, em se tratando da China, não se pode pensar em menos de 20 anos de trabalho.
Se você está disposto a colocar sua vida no altar de Deus, apresente-se e vamos juntos levar a mensagem do Evangelho a esse gigante que se chama China, o maior desafio missionário do nosso século. Há muitas etnias entre as quais Jesus não é conhecido. Comece orando e descubra a sua maneira de servir a Deus e abençoar esse “gigante”.


