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Ponta do iceberg

99% de nós entramos na missão inconscientes de muitos problemas, inclusive com
ideias equivocadas de valor pessoal. Isto pode nos levar a ir para missão em busca
desse valor. Embora isso aconteça com todo ser humano, com o missionário isso fica
muito evidente e pode causar sérios danos.
Uma eterna busca

Ao olharmos as pessoas, podemos notar que todos estão procurando valor em algo,
que normalmente é casamento, carreira ou filhos. Os indicativos disso são frases
como "Quando eu chegar nesse ponto da minha carreira, aí sim zerei o jogo". O que a
pessoa não percebe é a motivação que faz com que tenha essa visão de mundo em
relação ao que almeja. O problema é que esperar alcançar algo para encontrar o
nosso valor nunca dará certo, porque assim como o perfeccionismo, buscarmos valor
em aspectos externos a nós, é como correr numa corrida sem linha de chegada. Ou
seja, sempre estaremos em busca de uma nova coisa para alcançá-lo.
Implicação na vida missionária

Essa distorção muitas vezes vem de nossa infância, de uma ideia de valor próprio
condicional quando nossos pais nos incentivavam a sermos boas crianças para
obtermos sua aprovação. Isso nos comunica que temos valor condicional e a
implicação disso na vida do missionário é tender a atuar no campo para encontrar o
valor pessoal, o que pode nos levar a questões de excesso de trabalho ou querer ser
tudo para todo mundo (síndrome do salvador). Por isso, precisamos ficar muito
atentos ao que temos pensado e falado sobre nossos objetivos, onde queremos
chegar e principalmente que tipo de missionários queremos ser.
Se tivermos a mentalidade de depender de algo para entender isso, a nossa
espiritualidade será afetada, porque só iremos nos sentir bem com Deus quando
estivermos "muito bem" no campo missionário. O nosso valor próprio deve ser de
filhos de Deus, resgatados por Cristo na cruz. Se esta não for a fonte de nosso valor
próprio iremos lutar eternamente para preencher esse vazio que prejudicará
gradativamente as outras áreas de nossa vida. Que você possa refletir onde tem
buscado o seu valor e que a missão seja realizada apenas como gratidão pelo que
Deus já fez em nossa vida e não como o sentido dela.
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