Introdução à mobilização da igreja

Missão Integral: definição da Tearfund
A Missão Integral é o trabalho da igreja voltado a contribuir para uma transformação positiva das
pessoas nos seguintes âmbitos: físico, espiritual, econômico, psicológico e social. A Tearfund se
compromete especialmente em trabalhar com pessoas que vivem em comunidades pobres.

A missão integral requer que a igreja demonstre e fale sobre a sua fé em Jesus Cristo de uma
maneira indivisa em todos os aspectos da vida. A Declaração da Rede Miquéias sobre a missão
integral afirma: "Não é simplesmente que a evangelização e o compromisso social tenham que ser
levados a termo juntos. Na missão integral nossa proclamação tem conseqüências sociais quando
convocamos as pessoas ao arrependimento e ao amor pelos outros em todas as áreas da vida.
Nosso compromisso social tem conseqüências para a evangelização quando damos testemunho da
graça transformadora de Jesus Cristo. Se assumimos uma postura de omissão diante do mundo,
traímos a Palavra de Deus, a qual requer de nós que sirvamos ao mundo. Se assumimos uma
postura de omissão à Palavra de Deus, não temos nada que oferecer ao mundo. A justiça e a
justificação pela fé, a adoração e a ação política, o espiritual e o material, a transformação pessoal
e a mudança estrutural estão unidos entre si. Ser, fazer e dizer têm um papel central na nossa
tarefa integral.”

A Tearfund e a missão integral
O aspecto da missão integral que a Tearfund apóia especificamente é o trabalho da igreja local
relacionado à transformação econômica, física, psicológica, social e espiritual das pessoas carentes.
A Tearfund entende que a pobreza é o resultado de um legado social e estrutural de
relacionamentos rompidos com Deus, de uma compreensão equivocada de si mesmo, de
relacionamentos injustos entre as pessoas e de relações com o meio ambiente que são
caracterizadas pela exploração. A missão integral é o trabalho dirigido por Deus e pela oração com
o objetivo de ajudar na restauração desses relacionamentos, quando os mesmos estão rompidos. A
missão integral também é um trabalho que acontece no âmbito humano e sobrenatural. A
comunidade dos discípulos de Jesus é o contexto-chave onde relacionamentos restaurados são
manifestados e, portanto, a igreja local ocupa um lugar central na tarefa da missão integral por ser
uma comunidade amorosa, receptiva, prestativa e que dá testemunho.

Evidências da missão integral
Ao apoiar o trabalho de missão integral, a Tearfund espera que os seguintes aspectos estejam
sendo demonstrados:
-Necessidades básicas supridas – atendendo as principais necessidades básicas das pessoas,
assim como por alimentos, água, saneamento, saúde, moradia, educação e informação.
-Participação e empoderamento – criando condições para que as pessoas pobres façam escolhas,
participem em ações e decisões que afetam as suas vidas e se tornem agentes de transformação.
-Bom gerenciamento de recursos – usando e distribuindo recursos ambientais de forma sustentável
e compassiva, garantindo que as necessidades materiais de todos sejam supridas hoje e no futuro.
-Defesa e promoção de direitos – engajando pessoas no trabalho de defesa e promoção de direitos
para combater as injustiças estruturais e proteger as pessoas vulneráveis.
-Mudança de valores – ajudando as pessoas a reconhecerem o seu verdadeiro valor por terem sido
formadas à imagem e semelhança de Deus, desafiando e transformando os valores e a visão de
mundo das mesmas.
-Envolvimento da igreja local – incentivando comunidades cristãs sustentáveis em seu
compromisso com Jesus Cristo através da adoração, da oração e do ato de servir as pessoas
pobres.
-Oportunidades para conhecer a fé cristã – criando oportunidades para que as pessoas encontrem,
reconheçam e sigam o senhorio de Jesus Cristo.
-Cristãos em funções de liderança – cristãos servindo as suas comunidades e ocupando funções de
liderança e responsabilidade fora do contexto da igreja.

A Tearfund é uma agência cristã de desenvolvimento e assistência em situações de desastre, que está formando uma rede mundial de
igrejas locais para ajudar a erradicar a pobreza.
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