
 

Episódio 82 

Indo mais fundo na missão 

Neste episódio vamos conversar sobre dois livros que vão te ajudar e 
desenvolver um conhecimento mais profundo sobre missão. 

Meus livros favoritos 

Chegamos na segunda parte dessa série mais curtinha e depois de 
ter dado quatro dicas que você pode implementar ao longo do mês 
ou semestre, e o foco da nossa conversa vai mudar um pouquinho 
e vamos entrar em uma das minhas maiores paixões, que são os 
livros.


Acho engraçado quando amigos me pedem indicações de livro e 
logo penso “Tadinho, nunca mais vai me pedir dica de livro”. 
Porque mando logo umas dez indicações e fico com pena porque 
imagino que a pessoa queira um livro ou no máximo um artigo e eu, 
a megalomaníaca de livros, mando uma tonelada de coisas.  Mas é 
porque gosto muito de me aprofundar em temas, então tenho 
sempre muitos em mente. A menos que seja algum assunto mais 
restrito.


Quero indicar alguns livros, mas não fiquem assustados. Vou 
indicar no máximo uns três livros para você se empolgar e ler de 
verdade. Então até o final de agosto de 2020, teremos dicas para 
você escolher seus próximos livros do semestre.


Quero começar, claro, com dicas de livros sobre missão. Não serão 
todos os episódios sobre livros acerca de missão, mas quero citar 
dois e vou explicar porque falo tanto deles.  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1. O segredo Espiritual de Hudson Taylor: Nunca me lembro se foi o filho 
ou o neto dele que escreveu, mas é fascinante o modo que o autor 
organiza. Como foi um parente dele que escreveu, existem fases da 
vida do Hudson Taylor que não são retratadas. Hoje, por exemplo, 
podemos entender que provavelmente ele teve um burnout em um 
período da vida, no qual ele ficou uns anos retirado do campo 
missionário e não sabemos nada sobre esse período. Claramente o 
autor preservou isso. Assim como é possível perceber na leitura de 
outras biografias que ele cobrava muito dos missionários. Eu, no 
entanto, não considero isso importante, porque não gosto de focar 
no lado negativo das pessoas. Embora, claro, que infelizmente me 
pego com pensamentos negativos sobre outras pessoas, até 
mesmo fazendo um comentário que não deveria. 


Quando adolescente tinha uma amiga que me disse um dia: “Eu te 
amo muito, apesar de todas suas imperfeições”. Fiquei pensando o 
quão engraçado é uma declaração de amor assim e porque 
quando queremos falar bem de alguém usamos o “mas” ou 
“apesar”. Todos nós temos imperfeições, não é?


Estou falando isso porque acho importante entender que embora 
algumas biografias não citem, todos os missionários tinham suas 
lutas e é valido lembrar disso ao ler um livro como esse porque é 
uma obra que podemos considerar “triunfalista" por falar mais das 
vitórias que das dificuldades. 


Por outro, não tem como fugir disso porque Hudson Taylor é uma 
super referência em missões modernas, e pouca gente sabe que 
ele é um dos pioneiros no processo de aculturação completo 
(processo onde as pessoas se vestem, comem e vivem o mais 
próximo possível dos nativos). Ele foi a primeira pessoa a se vestir 
como os locais, pois até aquele momento os missionários 
continuavam se vestindo como europeu.


Mas acima de tudo acho muito interessante que apesar de ser uma 
biografia, parece um manual de missão, se estudado dessa forma. 
Então, caso você deseje desenvolver a dependência de Deus ou 
entender as etapas da implementação de uma missão, considere a 
leitura desse livro. Ele está disponível em PDF e pode ser 
encontrado em vários idiomas.
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2. O Contrabandista de Deus: É o principal livro sobre a vida do irmão 
André, que também está disponível em PDF na internet e você 
pode pegar lá no site ou na descrição deste episódio. Foi um livro 
que me inspirou a ler outros livros do irmão André como um dos 
meus favoritos chamado “Cristãos Secretos”. Ele é altamente 
inspirador e para mim, serviu como encorajamento por ver que ele 
passou por tantas lutas no passado para levar o evangelho e hoje 
com tantas facilidades desanimamos por coisas bobas, por assim 
dizer. Acho importante colocar isso em perspectiva, por isso falo 
sempre destes dois livros que, na minha concepção, são 
obrigatórios para todo missionário.


Para mais dicas, fica comigo que nas próximas semanas vou citar 
livros de quatro outras áreas de saber que já li e gostei muito. Até a 
próxima semana!
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