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Lição 7: Nos passos de Paulo – Segunda viagem
Segurando a corda
Ao pensarmos nas viagens de Paulo,
conseguimos observar o quanto ele contava com amigos e parceiros como Barnabé,
Timóteo, como contavam também, com
o apoio da igreja. Nos dias de hoje não
é diferente, pois muitas vezes não podemos estar indo ao campo missionário,
mas podemos nos envolver de diversas
maneiras. Todo podem fazer missões de
diversas maneiras, o que não podemos é
ficar parados vendo tantas coisas acontecerem ao nosso redor. A Bíblia nos ensina
a não nos conformar com esse mundo. Ao
ver a grande tragédia que tem acontecido na Síria é impossível não clamamos a
Deus. Temos testemunhos sobre alívio de
pessoas que tiveram encontro com Cristo
em meio a toda essa luta, os missionários
têm sido grandes instrumentos do Senhor
nessa ocasião de caos.
Alguns testemunhos chamam atenção.
Uma mulher conta que sonhou repetidas
vezes com um desconhecido. Ele anunciava a chegada de três pessoas que trariam

uma boa notícia. Depois
de uma semana tendo o mesmo sonho,
essa mulher foi visitada por uma das equipes missionárias. “Ela nos explicou que
teve o mesmo sonho por seis dias consecutivos. No sétimo dia, uma de nossas equipes bateu à sua porta. Os três missionários
vieram fazer uma visita curta, mas quando abriram a Bíblia, ela imediatamente
caiu de joelhos”, relata a Christian Aid. A
mulher acredita que o estranho no sonho
era o próprio Jesus. Quando o marido e os
filhos dessa mulher chegaram, ela contou
a todos sobre seu sonho. Após ouvirem a
mensagem sobre a morte e ressurreição de
Cristo, a família creu e agora estão sendo
discipulados para saber mais acerca de
Jesus e o plano de Deus para salvação da
humanidade.
Vemos o quanto precisamos orar por esses missionários, pois ao orar, seguramos a
corda, ao contribuir seguramos a corda, todos juntos podemos fazer um bom trabalho
ganhando almas para o Reino do Senhor.
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