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Lição 9: Uma só missão
Fazendo missão e deixando um legado
Somos todos chamados por Deus para
uma grande missão, e podemos nos considerar privilegiados por poder levar um
amor tão grande para pessoas que estão
perdidas e carentes de uma palavra que
gera transformação, a igreja começou com
pessoas que aceitaram o chamado para
essa grande missão, temos como exemplo
pessoas que fizeram parte da fundação
de grandes igrejas, pregando o evangelho, pagando o preço e fazendo sua parte.
Essas pessoas deixaram um grande legado
para ser seguidos. Temos muitos exemplos
desses homens e mulheres que cumpriram
sua missão com excelência, mas queremos
destacar Billy Gran, um dos maiores pregadores do mundo. Sua vida trouxe impacto e até em sua morte nos ensinou, um
grande missionário e exemplo de homem
de Deus a ser seguido, não podemos perder essas referências.
O reverendo norte-americano Billy
Graham passou para o Senhor em fevereiro de 2018, na Carolina do Norte, aos 99
anos. William Franklin Graham Jr. sofria de

câncer e faleceu em sua
casa em Montreat. Ele era considerado
uma figura central do movimento protestante nos Estados Unidos, com forte influência política.
Graham foi mentor e conselheiro espiritual de diversos presidentes norte-americanos, como o democrata Barack Obama.
Ele se tornou o capelão não oficial da Casa
Branca desde Harry Truman (1945-1953).
O pregador mais conhecido do mundo,
Graham falava com a população norte-americana por meio de seus programas de
rádio e televisão.
Pelo Twitter, o presidente Donald Trump
lamentou a morte. “O grande Billy Graham
morreu. Não há ninguém como ele. Fará
falta aos cristãos e aos fiéis de outras religiões. Um homem muito especial”, escreveu.
Um verdadeiro exemplo de cristão que
impactava a todos e todas as religiões, com
tanta sabedoria e humildade, realizou uma
grande missão, não apenas com suas palavras, mas também com suas atitudes que
revelava o caráter de Cristo.
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