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Lição 6: A Missão da Igreja

Escolha seu cardápio

X
Vivemos em um tempo que existem muitas igrejas e denominações. Por um lado isso
é muito bom, porém o maior problema que
parece acontecer é que quanto maior a facilidade das pessoas estarem na igreja, mais
encontramos pessoas que vive um evangelho de superficialidade uma vida religiosa
sem experiências e intimidade com Deus.
Muitas pessoas vão à igreja procurando
satisfazer seus próprios prazeres e quando
não estão ouvindo aquilo que querem ouvir
e se sentem confrontadas procuram outra
igreja onde possam se sentir confortável
novamente.
Aprendemos pela Palavra de Deus, que
todos que tem Jesus como seu salvador têm
como missão pregar o evangelho a toda
criatura. Essa missão Deus não deixou apenas para pastores e líderes, mas para todos
nós, até para você que é um adolescente
de Deus. Mas, para cumprir essa missão
com excelência, precisamos ter uma vida de
relacionamento e busca de Deus, isto exige
renúncia e infelizmente nem todos estão
dispostos a pagar tal preço. Sabemos que a
geração de hoje está acostumada com
tudo que é rápido e instantâneo,
como ‘fast food’, ‘macarrão ins-

tantâneo’, delivery, basta um click, basta um
telefonema e está tudo ao seu alcance. No
entanto não existe um ‘fast food’ espiritual
para sermos cheios de Deus e instrumentos
em suas mãos, para que isso aconteça precisamos realmente buscar e levar Deus a sério.
Existem igrejas que até oferecem esses ‘fast
foods’ espirituais para atrair jovens e mais
gentes. Igrejas que não tocam em assuntos
em que as pessoas possam se sentir confrontadas, oferecem macarrões instantâneos e esquecem de oferecer o arroz e feijão de Deus.
Realmente vemos que em todos os sentidos
o mundo tem muito ‘fast food’ e macarrões
instantâneos para nos oferecer. Precisamos
escolher qual será o cardápio de nossas vidas:
Fast food ao molho de pecado ou arroz e
feijão da Palavra de Deus recheado com vitamina B e O (Bíblia e Oração).
Espero que você escolha a segunda opção do cardápio e descubra como é bom e
saboroso desfrutar de uma vida saudável na
presença de Deus.
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