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Pr. Lauro Cruzaltense

A Perseverança na Comunhão
Seguindo o tema escolhido para o ano do sexagésimo aniversário da
Igreja Memorial Batista, neste mês de fevereiro refletiremos acerca da
perseverança na Comunhão.
O escritor sagrado registrou em Atos 2. 42 “E perseveravam na
doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas
orações”.
Vimos no decorrer do mês de janeiro a importância de perseverarmos na
doutrina. Uma igreja firmada na Palavra de Deus é sempre uma igreja forte
doutrinariamente, é uma igreja que sabe como caminhar em tempos sombrios
de esfriamento da fé e de ensino de falsos profetas e as igrejas batistas, da
Convenção Batista Brasileira, tem uma Declaração Doutrinária clara e
inteiramente baseada na Palavra de Deus.
Entendemos pelo texto base do tema deste ano que, além da doutrina, a
igreja do primeiro século perseverava, também, em outro importante aspecto da
vida cristã: na comunhão.
Perseverar é persistir, insistir, conservar-se, continuar, permanecer. Esse
era o anseio predominante na igreja primitiva. Ela não se afastava desse desejo
de manter a comunhão uns com os outros e, acima de tudo, de seus integrantes
cultivarem a sua estreita e íntima comunhão com Deus, da qual deriva,
naturalmente, a comunhão com os irmãos.
Por que devemos perseverar na comunhão?
1) Porque a comunhão fortalece e aquece os nossos corações.
2) Porque atende a grande necessidade que temos de nos
relacionarmos uns com os outros, tanto na igreja, quanto fora dela.
3) Porque somos um só corpo e devemos cuidar uns dos outros “até
que todos cheguemos à unidade da fé”.
4) Porque a comunhão é uma prova de que somos realmente
convertidos e servos do Senhor.
5) Porque por ela manifestamos o amor e a graça de Deus derramados
em nossas vidas.
6) Porque ela orna e embeleza a igreja de Cristo.
7) Porque a comunhão é a evidência de que andamos na luz de Cristo.
Sejamos uma igreja perseverante também na comunhão. Que o mundo
ao olhar para a Igreja Memorial Batista enxergue o brilho da luz do Senhor em
cada vida, brilho transmitido pelo sadio e profundo relacionamento que temos
com o Senhor e que também cultivamos com muito amor entre nós.

