
POR QUE FAZEMOS AÇÃO SOCIAL. 
 

       Hoje é o Dia Batista de Ação Social. Ação social é um aspecto da Missão da 
Igreja. A igreja promove a reconciliação (2Cor 5.18-19) também por meio de ações 
sociais voltadas para atender aos mais necessitados e carentes de pão e de 
outros cuidados, servindo com amor aos menos favorecidos e desprovidos de 
recursos para terem uma vida um pouco mais digna e feliz. 
         Temos consciência de que não podemos fazer muito, mas isso não pode 
servir de desculpas para não fazermos nada. Um pouco que as 8.000 igrejas 
batistas no Brasil fizerem se somará em grandes resultados sociais para a glória 
de Deus.  
         Ação Social, envolve as áreas de Assistência Social (cuidados imediatos e 
emergenciais) e o Serviço Social (cuidados visando a eliminar a permanente 
dependência da assistência social) em nome de Jesus, mas, vai além disso. Na 
sua abrangência, lida também com a conscientização social e política visando a 
influenciar na construção de um mundo melhor e uma sociedade mais jutos com 
leis que protejam a dignidade humana. 
      São, pelo menos, de as razões que justificam a igreja realizar Ação Social: 
1. Porque Jesus, o Senhor da igreja fazia. Ele vivia fazendo o bem: pregava, 
curava e dava o pão. 
2. Porque nossa consciência crista não nos deixaria em paz se não a fizéssemos, 
diante de tantas necessidades em nossa volta. 
3. Porque temos um espaço que não poderia ser usado somente duas vezes por 
semana, por duas horas, apenas para nosso uso. 
4. Porque sabemos que o nosso injusto e pecaminoso sistema econômico e social 
gera gente que vive no extremo da pobreza (miséria) e no extremo da angústia 
(depressão). 
5. Porque cremos no Evangelho integral. Não só a alma precisa ser salva, mas 
também o corpo e a mente, e com esta os seus aspectos emocionais e psíquicos, 
precisam ser cuidados, curados e redimidos. 
6. Porque os dons espirituais do socorro, da misericórdia, do ensino e da palavra 
de sabedoria foram dados por Deus a muitos para serem usados em benefício de 
outros. 
7. Porque a comunidade em que vivemos espera isto de nós: mais do que 
palavras de amor, ações de amor. 
8. Porque sabemos que o Estado é falho no cumprimento de suas 
responsabilidades sociais. 
9. Porque Deus quer que seus filhos em Seu nome cuidem e se preocupem com 
sua criação. 
10. Porque cremos que não podemos viver para nós mesmos.  Enquanto houver 
gente sofrendo de fome e de frio, pessoas carentes de amor, atenção e de ajuda 
para se livrarem de sua dependência social, estaremos fazendo algo para atender 
essas necessidades.                                
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