
Mais perigoso do que parece

Você tem a sensação que está dando o seu melhor e não está adiantando? Isso é

muito comum entre cristãos intencionais e parece ser algo muito nobre, mas por

outro lado, isso pode ser mais perigoso do que imagina.

Diferentes formas de perfeccionismo 

O perfeccionismo religioso está ligado à ideia de de ser o mais correto possível

perante Deus para ganhar o Seu favor. O curioso, é que não é algo que está associado

com missão. Se notarmos, esses grupos estão tão focados no próprio eu que não

sobra tempo para se preocupar com outras coisas. Existe uma constante busca para

estarem separados do mundo que, normalmente, não existe intencionalidade de

levar o Evangelho. 

Muito de nós, missionários, somos afetados de outra forma: Querer fazer tudo que

podemos para sermos os servos de Deus mais incríveis. E aqui entra o perigo de

acharmos que nosso valor como filhos dEle está em ser o cristão mais ativo que

podemos ser, cheios de atribuições. O que não entendemos é que o nosso valor é

intrínseco perante Deus e independe do quanto estamos fazendo.

Desafios na missão

Quando chegamos em campo e as coisas não acontecem do modo que

imaginamos, começamos a ter dificuldade de entender o motivo de estarmos lá.

Satanás é o primeiro a fazer uso disso acusando que fomos fazer "X" e agora estamos

fazendo "A". Dessa maneira, entramos numa bola de neve porque ao invés de

avaliarmos que nossas expectativas não eram realistas, jogamos a culpa na realidade

e decidimos ir para outro campo, desistindo rápido demais do que nos

comprometemos. Quando tomamos uma posição mais ativa em relação a nossa

jornada missionária, temos mais responsabilidade sobre o processo e fazemos as

coisas com mais calma e convicção do nosso chamado, para que, situações desse

tipo não ocorram. Quero te desafiar a pensar sobre isso, porque se não refletirmos

sobre essas coisas antes de irmos para o campo missionário, podemos tomar

decisões que nos levam a nos arrependermos depois. 
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