MISSÃO 300

Somos um grupo de cristãos semelhantes a Gideão que trabalha em
segredo e silêncio, meditando em Cristo e suplicando como podemos
impactar pessoas.
Temos certeza de que a presença do Senhor nos acompanha e que as
palavras “Tende bom ânimo, sou Eu.” Mateus 14:27 e “Paz seja
convosco.” Lucas 24:36 ecoam até os dias atuais na vida destes cristãos.
Tememos Sua presença e com coragem e integridade, mobilizados
pelo Santo Espírito vamos a lugares designados para falar do amor do
Salvador.
Imbuídos da graça de Cristo realizamos ações semelhantes às de Jesus
em prol do próximo.
“Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no
aproximar-se do povo.
O Salvador misturava-Se com os homens como uma pessoa que
lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes
às necessidades e granjeava-lhes a confiança.
Ordenava então: “Segue-Me””. João 21:19. – A Ciência do Bom Viver, p. 49

O que está esperando?
Venha fazer parte do MISSÃO 300.
Vem!

11 9 8437-4860
27 99777 - 2514
missaotrezentos@gmail.com

Gideão
Gideão era filho de Joás, da tribo de Manassés.
A divisão a que esta família pertencia não mantinha posição de
destaque, mas a casa de Joás distinguia-se pela coragem e
integridade.
...A Gideão veio o chamado divino para libertar seu povo.
Estava ocupado na ocasião a malhar o trigo.
... Enquanto Gideão trabalhava em segredo e silêncio,
meditava com tristeza na condição de Israel, e considerava
como o jugo do opressor poderia ser quebrado de seu povo.
VA 113.3

Subitamente o “Anjo do Senhor” apareceu, e a ele Se dirigiu
com estas palavras: “O Senhor é contigo, varão valoroso.”
Juízes 6:12. — Patriarcas e Profetas, 546. VA 113.4

O Anjo cobrira a divina glória de Sua presença, mas Ele não era
outro senão Cristo, o Filho de Deus.
Quando um profeta ou anjo apresentava uma divina mensagem,
suas palavras eram: “Assim diz o Senhor: Eu farei isto”, mas no
tocante à Pessoa que esteve com Gideão, entretanto, é dito que
“o Senhor lhe disse: ... Eu hei de ser contigo.” Juízes 6:16. VA 113.5
Desejando mostrar honra especial a seu ilustre visitante, e
havendo obtido a promessa de que o Anjo esperaria seu
regresso, Gideão correu à sua tenda e, de suas escassas
reservas, preparou um cabrito e pães sem fermento, os quais
apresentou diante dEle ....... A 114.1
Quando o presente foi colocado diante do Anjo, Este ordenou:
“Toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e
verte o caldo.” Juízes 6:20.

Gideão obedeceu, e então o Senhor concedeu-lhe o sinal que ele
almejava.
Com o cajado que trazia na mão, o Anjo tocou a carne e os pães
asmos.
Fogo subiu da rocha e consumiu toda a oferenda como sacrifício,
e não como refeição hospitaleira, pois ali Se encontrava Deus,
e não um homem. Após esta prova de Seu divino caráter, o Anjo
desapareceu. VA 114.2
Convencido de que estivera vendo o Filho de Deus, Gideão
encheu-se de temor, exclamando: “Ah! Senhor Jeová, que eu vi o
Anjo do Senhor face a face.” Juízes 6:22. VA 114.3
Graciosamente o Senhor apareceu pela segunda vez a Gideão e
lhe disse: “Paz seja contigo; não temas, não morrerás.” Juízes 6:23.
Estas preciosas palavras foram proferidas pelo mesmo
compassivo Salvador que afirmou aos assustados discípulos
enquanto no mar agitado: “Tende bom ânimo, sou Eu.” Mateus 14:27.
Foi também Ele quem apareceu aos que, pesarosos, se haviam
reunido no cenáculo superior, proferindo as mesmas palavras
antes apresentadas a Gideão: “Paz seja convosco.”
Lucas 24:36. — The Signsofthe Times, 23 de Junho de 1881. VA 114.4

A Verdade sobre os Anjos
Capítulo 10 — Os anjos desde o tempo dos juízes até o primeiro
reinado
Cristo como o “anjo do Senhor”
https://m.egwwritings.org/pt/book/1944.633#633

