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Missão Precisa
de Generosidade
“Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis
também, ó filipenses, que, no princípio do evangelho, quando parti da
macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a
receber, senão vós somente; Porque também uma e outra vez me
mandastes o necessário a Tessalônica.”
Filipenses 4:14-16
Generosidade é a virtude de quem compartilha com bondade e de forma
desinteressada. Tem relação também com a abundância, quem oferta
generosamente, oferta em abundância.
Perceba porém, que antes dos filipenses agirem de forma generosa com
Paulo, eles, primeiro, tomaram parte em suas aflições. Eles sabiam das
necessidades de Paulo e se empatizaram com elas. Um dos grandes
problemas da igreja hoje é não procurar saber do estado de seus
missionários.
Segundo, eles foram os primeiros a querer investir em Paulo, isto é, eles
não o fizeram porque outros faziam, fizeram por que se compadeceram
de Paulo e desejaram abençoa-lo.
Terceiro, eles não o abençoaram apenas uma vez, eles fizeram disso uma
constante. Paulo diz: “uma e outra vez...”.
Portanto, missão não precisa apenas de dinheiro, precisa antes de
compaixão, de generosidade e de constância. O dinheiro é apenas uma
natural consequência de corações generosos e apaixonados pela causa
missionária.
Pr. Raimundo Campos
Diretor da Semadesal

NOVO PRESIDENTE DA ADESAL, PR. VALDOMIRO PEREIRA,
ASSUME COMPROMISSO COM A OBRA MISSIONÁRIA.
Com uma liderança de objetivos bem definidos, o Pr.
Valdomiro Pereira, que assumiu a Presidência da Adesal
no dia 11 de julho, já deixou claro seu apoio à obra
missionária. Em reunião com a Diretoria da Semadesal, o
Presidente ratificou o que até aqui tem sido feito pela
igreja em missões e mostrou solidariedade com os anseios
e projetos missionários da igreja.
O Presidente tem exigido que toda igreja esteja comprometida com o sustento
missionário e responsabilizou os Pastores Setoriais e Superintendentes de
Congregações nesta tarefa. Em Salvador são cerca de 350 congregações que
devem apoiar o trabalho missionário que sustenta obreiros no interior da Bahia e
em várias partes do mundo.
Segundo estimativa do próprio Presidente, se cada congregação prestar contas
das ofertas de missões, o caixa da Semadesal terá condições não apenas de
sustentar os missionários, mas também de ter saldo para apoiar projetos e cobrir
despesas com a logística exigida pelo trabalho missionário.
A expectativa é que as quase 200 congregações que comumente não prestam
contas das ofertas de missões doravante o façam e se comprometam com a causa
que é prioridade da igreja na terra.

AGOSTO É O MÊS DOS PAIS MISSIONÁRIOS
Eles são homens, esposos e pais cumprindo o ide de
Jesus em vilas, cidades, povoados, nações, alcançando
vidas para o Reino de Deus. Os sacrifícios de um pai
missionário, às vezes, vão além do de um pai comum,
justamente por ser pai em terras estranhas, em
culturas totalmente diferentes da sua e por ser
responsável em manter seus filhos protegidos das

indagações e dúvidas tão comuns em seus corações por, muitas vezes, não
entenderem porque precisam passar por determinadas situações. Abrace um pai
missionário com a sua oração! No dia dos pais, lembre-se deles. Mobilize sua
igreja para orar pelos pais missionários

GANHE UMA VIAGEM MISSIONÁRIA CONTRIBUINDO COM O
NATAL MISSIONÁRIO.
Neste ano queremos enviar dois salários para o missionário no final do
ano. Para isso, a Semadesal está lançando a Campanha “GANHE UMA
VIAGEM MISSIONÁRIA CONTRIBUINDO COM O NATAL MISSIONÁRIO.”
Você contribui com R$ 50,00 mensais até dezembro em carnê exclusivo da
campanha e concorre ao sorteio em janeiro para uma viagem para a África.
Se você for sorteado e seu pastor também estiver sendo fiel na
contribuição do Natal Missionário, ele também poderá ir com você à África
visitar um dos nossos campos. Não fique de fora desta campanha, sua
oferta do Natal Missionário tem ajudado nossos missionários no resgate de
muitas vidas. A campanha será lançada oficialmente no dia 16 de agosto
no escritório da Semadesal.

