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Igreja perseverando e Deus agindo
“...e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se
haviam de salvar.” (At. 2:47)
Hoje encerramos essa série de devocionais sobre a perseverança no
partir do pão. Esperamos que tenham sido abençoadoras para a vida de todos
os irmãos que meditaram conosco nesse tempo precioso.
Considerando os dias atuais, quando as incertezas e a angústia de muitos
têm mudado radicalmente cenários em todo o mundo, a Igreja do Senhor é, mais
uma vez, desafiada a reunir-se em suas casas e a perseverar na doutrina dos
apóstolos e no partir do pão em família.
Como falamos em devocionais anteriores, aqueles amados irmãos do
primeiro século também viveram momentos de tensão. Preocupados em não
serem capturados (At. 9:13-14), mas também dedicados a propagar a poderosa
mensagem, eles se valeram da ação do Senhor para que ambas as situações
fossem equilibradas.
No tocante à sua segurança, aquela comunidade confiava no Pai Celestial
e sabia que dEle viria o socorro (Sal. 121) e, quanto ao avançar da pregação da
Palavra, aqueles homens e mulheres tementes e obedientes a Deus também
sabiam que o Senhor de missões faria a sua Igreja, constantemente, crescer e
multiplicar. Esta é a ideia, no original em grego, transmitida pelo verbo
acrescentar (At. 2:47b): mostrar a frequência do processo de condução, salvação
e crescimento do Reino, ou seja, Deus agia continuamente no seio da sua Igreja
salvando pessoas.
Exatamente por terem essa consciência, aqueles servos de Jesus não
tinham o pretensioso pensamento de que eles mesmos trariam solução para os
problemas que vivenciavam ou para o continuar da missão de Deus. Também
não depositavam sua fé em homens ou lideranças humanas, que surgiam (e
surgem até hoje) arrogando para si o poder de dar resposta a todos os problemas
cotidianos. Eles confiavam em Deus.
A Igreja sempre será um organismo vivo que caminha, prega, testemunha,
louva e adora a Deus e tão somente a Ele. Isso acontece em todo o tempo e em
todo lugar, mesmo em casa. Nos momentos de incerteza, quando os corações
humanos são tomados pelo desespero e o pavor, o coração da Igreja deve pulsar
movido pela fé, confiante na misericórdia e confortado pelas doces palavras do
Senhor Jesus, que soam como bálsamo, alcançando o mais profundo da alma
dizendo: “ … a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza...” (II Cor 12:9a).

