MISSÃO, VISÃO E VALORES
Reflexões sobre Visão:
‘Se sua visão é para um ano, plante trigo. Se sua visão é para uma década, plante árvores. Se
sua visão é para toda a vida, plante pessoas’.
‘Ministério sem visão é como uma Ferrari sem combustível: carrão, mas inútil para transporte’.
‘Meu interesse está no futuro porque é lá que vou passar o resto da minha vida’.
MISSÃO é o que fomos chamados para ser e fazer. Visão é a forma como seremos e faremos.
Valores é o que respalda a Missão e a Visão.
Um teste para saber se você terminou sua missão na Terra é: se você está vivo, não terminou.
‘Nada digno de ser feito se completa em nossa existência’. (Reinhold Niebuhr)
Nossa missão como igreja do Senhor Jesus Cristo é viver para a glória de Deus, e pregar o
evangelho da salvação a toda criatura. (Mt 22.36-40; Mc 16.15,16; Mt 28.18-20)
Nossa missão requer que sejamos revestidos do poder do Espírito Santo (At 1.4-8; Ef 5.18). A
missão implica em sermos ‘testemunhas de Cristo’ aos homens. Ou seja, Cristo será sempre o
tema central da nossa vida e mensagem.
A Missão é provavelmente o elemento mais fácil de explanar e de articular. A Missão de cada
cristão individual e de cada igreja cristã é pormenorizada na Bíblia. Em resumo, missão é o
grande propósito para o qual você ou seu ministério existe.
Como discípulo de Cristo, sua missão de vida é conhecer, amar e servir a Deus de todo o seu
coração, alma, mente e força. (Dt 6.5; Mt 22.37-39)
Cada um de nós pode seguir esta missão de uma maneira diferente, mas todos nós vivemos para
o propósito fundamental: agradar, glorificar e honrar a Deus.

VISÃO
Comparada à Missão, a Visão é muito mais concentrada e detalhada. Observe quanto espaço
sua Missão proporciona. Contrastando com isso, a Visão de Deus é específica e única para você.
A Visão se concentra naquilo que você deseja que o futuro seja, e seu papel na criação de um
futuro particular.
A VISÃO nos conduz na realização da Missão, quando, sob a orientação, direção e capacitação
do Espírito Santo, traçamos as estratégias para difundir a Missão. A Visão assim como a Missão
deve vir do Espírito Santo.
A cada líder da igreja local o Espírito Santo concede uma Visão específica. É a estratégia para
alcançar os perdidos e treiná-los como discípulos de Cristo. Nossa Visão para 2018 está definida
no tema do ano: Ganhar, Discipular e Apascentar.

Por isso, não existe uma igreja local melhor do que a outra. Existe, sim, estratégias e dons
diferentes para alcançar todos os tipos de pessoas.
Deus concedeu estratégias diferentes a Pedro e a Paulo. Enquanto Pedro pregaria aos judeus,
Paulo pregaria aos gentios. (At 9.15; 13.44-48; 18.5,6; Gl 2.1-10)
Se nos atermos à Missão e Visão que Deus nos deu, cumpriremos nosso papel na evangelização
dos perdidos, e frutificaremos para a glória de Deus.

VALORES
Os valores são características inegociáveis que você deseja refletir em sua vida. Quando você
considera os valores, você está indicando quem deseja ser – isto é, a espécie de caráter que você
deseja desenvolver (Fp 4.8,9). Os valores definem a pessoa.
A essência da Bíblia é sobre o desenvolvimento do caráter (Gl 5.22,23; Mt 11.28-30). A vida dos
servos de Deus que se destacaram, bem como os profundos ensinos por toda a Bíblia, falam-nos
sobre valores. Se uma pessoa é sinceramente comprometida com a maturidade cristã, os valores
religiosos estão sendo perseguidos.

OS VALORES DIZEM RESPEITO À IMPORTÂNCIA QUE DAREMOS À MISSÃO E À VISÃO.
Nosso objetivo na vida dever ser, conhecer a Deus, serví-Lo e adorá-Lo; como também, alcançar
os perdidos para Cristo. As pessoas são importantes para Cristo. Cristo morreu por pessoas, e
não por denominações. A Igreja espalhada no mundo inteiro é o Corpo de Cristo. O Senhor Jesus
só tem uma Igreja – a Sua Igreja.
Jesus criou a Igreja, os homens criaram as denominações. A Igreja de Cristo é um corpo, os
homens fragmentaram esse corpo. Mas no final, haverá um único rebanho e um só pastor – Jo
10.16.
O caráter daqueles que fazem a obra de Deus deve ser moldado conforme o caráter de Cristo.
Santidade, pureza, oração, comunhão, humildade e serviço, é a marca do verdadeiro discípulo
de Cristo. O modelo é Cristo – (Mt 11.28-30).
A VISÃO OU ESTRATÉGIA DO MGE
A visão ou estratégias que desenvolvemos incluem:
- A formação de líderes através do Curso Maturidade Cristã;
- Grupos caseiros ou células evangelísticas;
- Projeto Há um milagre em minha casa;
- Jornada de 40 dias de oração e jejum;
- Conferências das Redes;
- Encontro com Deus;
- Discipulado ou acompanhamento em grupo ou individual
- Outros.

PONTOS IMPORTANTES A SEREM CONSIDERADOS:
‘Perguntaram a um poeta: Se sua casa estivesse pegando fogo e você pudesse salvar somente
uma coisa, o que você salvaria? O poeta respondeu: Eu salvaria o fogo, pois sem ele não somos
nada’.


Em sua essência, a visão é um estilo de pensar, um processo de lidar com a realidade
presente e futura. Não é como muitos pensam um programa à espera de ser
implantado.



A visão não é despejada por Deus nas mentes das pessoas de uma só vez, mas é
progressivamente revelada a elas.



A visão não é um passe de mágica. É uma solução de longo alcance para oportunidades
de longo alcance.



Separadamente, cada igreja ou ministério precisa ter sua visão de Deus enunciada e
aceita por aqueles que compõem o ministério.



O cristão de visão é aquele que avalia o passado, vive o presente, mas pensa no futuro.



A visão é iniciada por Deus, desejada por seu povo e transmitida pelo Espírito Santo.



A visão chega quando Deus considera que você está pronto para realizá-la.

