Desenvolvendo a visão de líderes de igrejas
sudanesas para a missão integral
O Seminário Teológico Bispo Allison (STBA), ou ‘Bishop Allison Theological College (BATC)’, em
inglês, treina pastores da Província da Igreja Episcopal do Sudão (IES). O STBA decidiu ajudar as
igrejas locais a se envolverem em missão integral, organizando uma conferência para seus alunos,
ex-alunos, líderes da IES e funcionários do próprio seminário.
A conferência incluiu estudos bíblicos para aprofundar a compreensão dos participantes sobre a
missão integral, além de treinamento sobre habilidades de facilitação. Os participantes foram
incentivados a compartilhar suas experiências, além de ouvir uns aos outros e a Deus, com o
objetivo de chegar a uma compreensão comum sobre a missão integral. Algumas sessões incluíram
breves palestras lideradas pelos facilitadores para introduzir ou resumir determinados temas, mas
a maior parte da conferência foi bastante participativa. Foram usadas algumas dramatizações para
ajudar os participantes a compreenderem conceitos difíceis. Houve muitas sessões práticas onde os
participantes puderam praticar habilidades de facilitação.
No final da conferência, os pastores chegaram à importante conclusão de que podem ter a função
de facilitadores e não implementadores em missão integral. Os pastores consideraram formas de
desenvolver a visão dos membros das suas igrejas, ajudando-os a se tornarem implementadores
da missão integral. Isto incluiu o treinamento de líderes de estudos bíblicos em como conduzir os
estudos, em como usar os estudos bíblicos compartilhados na conferência e em como incluir o
tema da missão integral em suas pregações.
Todos os bispos que estiveram na conferência lideraram breves sessões durante a semana para
incentivar os participantes a levarem seriamente o conceito de missão integral. Isto foi uma
demonstração de que os bispos estavam completamente comprometidos em criar um ambiente
propício para que a igreja se envolvesse em missão integral.
No final da conferência, foi formada uma associação de ex-alunos do STBA com o objetivo de
fortalecer o papel dos pastores na implementação da missão integral em suas igrejas locais.
Vários participantes disseram que a sua postura havia mudado devido à conferência:
‘Sempre pensei que, na minha função de pastor, eu devia ajudar as pessoas necessitadas
espiritualmente. Agora vejo claramente que não existe uma distinção entre os aspectos espirituais
e sociais. Devo me envolver em ambos, como uma coisa só’, disse um dos pastores.
‘Agora enxergo os erros que sempre cometemos – estamos acostumados a esperar pela ajuda de
pessoas de fora das nossas comunidades. Esse é um risco muito grande e me comprometo a
combatê-lo, começando na igreja que pastoreio’, disse outro pastor.
‘Esta conferência me ensinou que precisamos pensar como comunidades e não apenas como
indivíduos. A união faz a força. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para unir as pessoas.
Enfrentamos dificuldades ao fazermos a obra de Deus, mas precisamos de coragem e sacrifício
para provocar mudanças’, disse um dos bispos.
‘Agora estou entendendo como é necessário envolver as pessoas na tomada de decisões, ao invés
de decidir por elas’, disse outro bispo.
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