Introdução à mobilização da igreja
Exemplo de missão integral no nordeste do Brasil
Um homem no povoado de Caroá, no nordeste do Brasil, ouviu sobre
Jesus em programas de rádio transmitidos pela Ação Evangélica (ACEV).
Ele convidou dois pastores para falar no seu povoado e, como resultado,
16 pessoas tornaram-se cristãs.
Quando a ACEV começou a estabelecer uma igreja no local, ela viu que as
pessoas precisavam de acesso à água segura. Construir um poço era um
desafio: este era um novo empreendimento para os evangelistas da ACEV.
Contudo, eles viram que o seu trabalho prático complementava o seu trabalho
espiritual. Um dos membros da comunidade comentou, “O poço começou tudo.
Ele mostra que Deus nos ama e que, através de irmãos e irmãs em Cristo, Ele
nos abençoa”.
Desde então, houve muitas mudanças na comunidade, inclusive a criação de um sistema de empréstimo
de animais e um reservatório provido pelo governo após o trabalho de defesa e promoção de direitos
realizado pela comunidade. Agora, cerca de metade dos membros da comunidade são cristãos.

No Reino Unido, onde a família extensa não é tão valorizada
quanto em outras partes do mundo, muitas pessoas idosas
sentem-se sozinhas e isoladas. Algumas não podem sair
devido à doença, deficiência ou idade e, assim, raramente
têm a oportunidade de conversar com outras pessoas.
A Mount Florida Parish Church, na Escócia, passou peloprocesso de
Igreja, Comunidade e Mudança da Tearfund, o qual mobiliza as igrejas
locais no Reino Unido para a prática da missão integral. No final do
processo, foi visto que um grande problema era a solidão das pessoas
idosas. Assim, a igreja, criou um “serviço de amizade”, em que as pessoas idosas recebem visitas de
voluntários em casa e, conforme o caso, são levadas para passear.
Isto ajudou a aumentar a auto-estima e a autoconfiança das pessoas idosas. Uma pessoa disse, “Eu
passo o resto do dia sozinho. Então, é bom ter alguém para conversar … para me alegrar.” Uma outra
pessoa, que sofria de depressão, viu que as visitas lhe proporcionavam um novo interesse em viver e
começou a perguntar ao voluntário sobre a sua fé cristã.

Exemplo de missão integral em Mali
O pequeno povoado de Diré, em Mali, tem sofrido desertificação nas
últimas décadas. Uma igreja batista local está agindo para combater
a invasão do deserto e garantir que parte da terra continue
cultivada. A igreja, com apenas 15 membros, chama este projeto de
“Boa SEMENTE”. O terreno de dez hectares é
compartilhado por oito habitantes locais, que cultivam arroz, painço,
melões e legumes.
Além de permitir que as pessoas alimentem suas famílias, a igreja
espera que o projeto complemente o seu evangelismo por mostrar
aos habitantes locais como são realmente os cristãos. O Coordenador do
Projeto diz, “Estamos felizes em compartilhar esta terra com outras pessoas, porque as amamos …
As pessoas acreditam em coisas falsas sobre nós … Se elas puderem trabalhar lado a lado conosco
nos campos, elas descobrirão como realmente somos e em que realmente acreditamos.” Um dos
membros da comunidade comentou, “Ainda não sou cristão, mas a minha impressão é que eles são
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pessoas muito boas e o que ensinam é verdade”.

Exemplo de missão integral nas Filipinas
A paz e a ordem representavam um grande problema num dos bairros da
Cidade de Quezon. Havia até cinco assassinatos por dia entre as gangues
rivais de adolescentes. Um pastor decidiu mudar-se para a área violenta
do bairro e viver entre as gangues. Esta foi uma iniciativa do Projeto VIDA,
uma parceria entre a Igreja Bíblica de Batasan e a ISAAC, uma
organização não governamental cristã.
Gradualmente, à medida que o pastor compartilhava sua vida com os
adolescentes, eles começaram a compartilhar a sua com ele. A vida de
muitos foi transformada. Um ex-membro de uma gangue diz,
“O pastor deu o exemplo de uma vida melhor. Ele foi um mentor para nós, ensinando o que era bom e o
que era mau, e nós encontramos a plenitude na palavra de Deus.”
Muitos dos adolescentes não freqüentavam a escola. A Igreja Bíblica de Batasan ajudou-os a estudar e
obter diplomas. Antes do projeto, as lojas locais fechavam às seis horas da tarde, por causa das brigas
entre as gangues à noite. Agora, as lojas ficam abertas até muito mais tarde, pois o bairro é muito mais
pacífico.

Fonte: Roots 11 Parceria com a igreja local, Tearfund 2007
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