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Introdução

DEUS TEM PROMOVIDO um despertamento
missionário. De Norte a Sul, e de Leste a Oeste, as
igrejas evangélicas brasileiras estão orando por
missões. Elas se informam sobre as necessidades
mundiais, promovem cultos e conferências
missionárias, doam recursos para missões e se
envolvem no movimento missionário mundial.

Há uma preocupação inquietando muitas igrejas locais:
Como fazer a obra missionária de modo mais consciente,
planejado e eficaz? Diante dessa questão, a igreja, ou mesmo
um grupo voluntário, depara-se com o desafio de estabelecer
uma equipe que possa desenvolver o potencial missionário
da igreja. Esse grupo deve também planejar e sugerir meios
práticos de realizar a obra missionária.

É exatamente disto que tratamos aqui: como organizar o
ministério de missões na igreja local, começando pela formação
do Conselho Missionário. Esperamos que este livro seja uma
ferramenta dinâmica para todos aqueles que amam o Senhor
da seara e desejam que sua igreja se envolva mais efetivamente
na obra missionária.

Sebastião Lúcio Guimarães
Viçosa, MG, janeiro de 2003.
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O que é um Conselho
Missionário

1. DEFINIÇÃO

O Conselho Missionário consiste em uma equipe
de homens e mulheres que amam a obra
missionária e desejam ver sua igreja participando
do projeto missionário de Deus para o mundo.

O grupo é formado por membros da igreja, sob a direção
do pastor ou de um líder de sua confiança. Por meio de sua
função — ajudar a igreja em suas decisões e práticas
missionárias —, o grupo se torna o elo entre a igreja local e o
mundo sem Cristo. É essa equipe que Deus pode usar para
manter acesa no coração dos crentes a chama do amor pelas
pessoas sem Cristo. Além disso, o Conselho Missionário se
torna também um poderoso instrumento de apoio aos que
estão no campo e às organizações missionárias que procuram
cumprir o mandado de Jesus para fazer discípulos de todas as
nações.
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2. OUTRAS NOMENCLATURAS

“Conselho Missionário” é um entre tantos outros nomes
dados a essa equipe que cuida da obra missionária na igreja
local. No Brasil, usamos também “Secretaria de Missões”,
“Departamento de Missões”, “Equipe de Missões”, “Ministério
de Missões” (esta é a nomenclatura usada no apêndice deste
livro), “Grupo de Trabalho Missionário”, além de outros. A
designação pode variar de acordo com a estrutura e o tipo de
administração da igreja local. As atribuições, porém, são
basicamente as mesmas, com algumas variações, considerando-
se a abrangência e a função na visão de ministério de cada
igreja. Neste livro, optamos por usar sempre o termo Conselho
Missionário.

3. QUALIFICAÇÕES DOS MEMBROS
DO CONSELHO MISSIONÁRIO

Os membros do Conselho Missionário devem ser:

> Pessoas convertidas, que tenham experiência pessoal
com Jesus;

> Membros da igreja, experientes na vida cristã;

> Pessoas que amam a obra missionária;

> Contribuintes fiéis, prontos a cooperar financeiramente
com a obra missionária;

> Pessoas dispostas a investir tempo e talentos em
missões;

> Pessoas de visão missionária, que nutrem amor pelos
perdidos de todas as nações;

> Pessoas abertas ao ensino e prontas a crescer por meio
de leituras, de cursos e de encontros.


