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Pr. Davi James Spiegel

Perseverança pela exultação a Deus
“…E, perseveravam na sã doutrina dos apóstolos…” (Atos 2.42a)
Uma das marcas extraordinárias da Igreja Memorial Batista é, sem dúvida, a
perseverança na sã doutrina bíblica. Por séculos a fio, poetas, letristas e autores
têm sido felizes em refletir a sã doutrina bíblica em letras que possam ser
cantadas. A perseverança na adoração requer dos adoradores cânticos e hinos
que expressem o sentimento do coração e, ao mesmo tempo, sejam fáceis de
serem memorizados.
Um dos hinos que tenho decorado deste a minha infância é o hino 15 do
Cantor Cristão ‘Exultação’ ou o hino 228 do Hinário para o Culto Cristão ‘A Deus
Demos Glória’ (To God Be the Glory), A sua letra foi escrita por uma poetisa cega
chamada Fanny Jane Crosby. Este hino foi publicado primeiramente em 1875 junto
com a melodia composta especificamente para sua letra por William Doane. A
tradução de sua linda letra para o português foi feita pelo Pr. Joseph Jones, 32
anos após a sua publicação. O Pr. Joseph morava e ministrava em Portugal.
Este hino nos leva a ‘darmos glória com grande fevor’, pelo ato de Deus ter
dado o seu único Filho por nós. Fanny Crosby começou a letra do seu hino
interpretando o sentido do versículo bíblico mais decorado em todo o mundo: ‘Por
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho…’
Além deste grande amor pelo qual adoramos a Deus, Ele concede a graça
‘ao mais vil pecador’, ou como alguns preferem ‘a qualquer pecador’. Nós
perseveramos na adoração a Deus porque Ele nos amou e demonstrou a Sua
graça enquanto ‘nós ainda éramos pecadores’.
As nossas sãs doutrinas bíblicas continuam a serem vistas nas próximas
estrofes deste lindo hino, também. A segunda estrofe declara que é pelo sangue de
Jesus derramado que Ele comprou-nos a herança nos céus. A terceira estrofe nos
confere a morada celestial com Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, e ao mesmo
tempo estende o convite para aquele que ainda não conhece a Jesus como
Salvador para aceitá-Lo e ‘vê-Lo exaltado na glória dos céus’.
Você, meu caro irmão, persevera na adoração a Deus exultando o Seu
santo nome? Cante esta letra junto com a autora, que hoje já contempla ao Senhor
Jesus Cristo, pessoalmente, na eternidade…
“A Deus demos glória, com grande fervor; seu Filho bendito por nós todos
deu.
A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos
céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu Seu Filho bendito por nós todos
deu”

