INTERCEDENDO PELO CONTINENTE EUROPEU
A Europa, que no passado foi palco de grandes movimentos evangelísticos para o mundo,
hoje, encontra-se mergulhada no ceticismo, no materialismo, no secularismo e numa visão de
espiritualidade não religiosa.
Em Portugal, onde temos um trabalho missionário, percebe-se um grande apego as tradições
católicas por parte da população idosa, que compõe uma parcela significativa da sociedade. No
segmento mais jovem, percebe-se um olhar relativista e utilitarista para a fé (se a sua religião
funciona para você, não necessariamente funciona para mim). No pensamento ceticista, a ideia de
que é necessário apenas desenvolver uma moralidade flexível e distante das verdades bíblicas, é o
alicerce da educação escolar. Esta ocupa a maior parte do tempo e protagoniza uma voz ativa na
vida dos jovens e adolescentes. A ilusão de um bem comum que mantém a fé e, especialmente, a
mensagem da Cruz, como algo não primordial, tem gerado em muita gente uma postura de
resistência ao evangelho. Todavia, apesar das propostas de uma sociedade “pacífica” e harmônica,
percebe-se de forma triste e evidente a infelicidade, a solidão e a falta de sentido nas pessoas. E são
nessas lacunas geradas pela falta de sentido para a vida que a luz do evangelho encontra lugar para
ser anunciado.
Um dos inimigos da pregação do evangelho é a proliferação de um “evangelho” triunfalista
e comprometido apenas com uma mensagem de prosperidade material e ausência de sofrimentos. A
decepção das pessoas com as falsas promessas e com os escândalos advindos de aventureiros da fé
trazem desconfiança e preconceitos. Mas, Deus nos dá a vitória com a confirmação da mensagem
do evangelho pelo poder de Deus e bom testemunho de fiéis que apresentam com suas vidas Cristo
Jesus.
Caros irmãos, o reacender da chama do amor ao evangelho na Europa carece de oração,
jejum, ousadia e bom testemunho, para vencermos a intensidade das forças espirituais que resistem
à verdade da Cruz.
MOTIVOS DE ORAÇÃO PELA MISSÃO EM PORTUGAL:
● Salvação de vidas;
● Abertura de novos espaços na sociedade para pregação do evangelho;
● Sabedoria para enfrentar o multiculturalismo e apresentar as verdades bíblicas de
forma compreensível a todos os povos presentes no solo português;
● Condições para atender crentes desassistidos em diferentes localidades do país;
● Frieza espiritual e desânimo;
● Sabedoria para conscientizar os crentes da necessidade de priorizar a vida
espiritual e não apenas o material.

