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“A igreja perseverante na doutrina”
O livro bíblico de Atos dos Apóstolos contém as primeiras narrativas da história da igreja
do Senhor Jesus. Após sua morte e ressurreição, Cristo comissionou seus discípulos
para pregar o evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos.
A narrativa contada por Lucas, o médico amado, nos traz alguns detalhes desta história.
O Senhor Jesus deu-lhes uma ordem para que permanecessem em Jerusalém para o
cumprimento da promessa feita através do profeta Joel, no capítulo 2, sobre o
derramamento do Espírito Santo que dizia: “28 E acontecerá, depois, que derramarei o
meu Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos
velhos sonharão, e vossos jovens terão visões; 29 até sobre os servos e sobre as servas
derramarei o meu Espírito naqueles dias. 30 Mostrarei prodígios no céu e na terra.”
No momento em que os discípulos, incluindo algumas mulheres e a mãe de Jesus,
estavam reunidos no cenáculo, Deus derramou de forma extraordinária, o Espírito Santo
como nunca antes. O Espírito Santo de Deus foi derramado e ficaram cheios do poder
para testemunhar, pregar e realizar os propósitos de Deus.
Este derramamento poderoso do Senhor capacitou a igreja, não apenas para
testemunhar e pregar o evangelho de Jesus Cristo, mas também para avançar em seu
crescimento e expansão, e fazê-la perseverar em tempos de perseguições e afrontas
ao evangelho, conforme observamos nos primeiros séculos do cristianismo.
Muitas perseguições foram deflagradas contra os cristãos do 1º século. No princípio as
perseguições eram locais, partindo de alguns judeus. Seguindo o período, as
perseguições deixaram de ser locais e passaram ser imperiais. Os imperadores
promoveram inúmeras perseguições contra as comunidades cristãs, tentando aniquilar
e frear o avanço do cristianismo. Contudo, a igreja crescia e se fortalecia no Senhor.
O texto de Atos 2.42 nos diz que “os convertidos perseveravam na doutrina dos
apóstolos.” Esta “Doutrina dos Apóstolos” era a própria doutrina deixada por Cristo aos
doze discípulos. Eram os ensinos e mandamentos para sua igreja, devendo ser seguido
por todos os que iam sendo acrescentados na comunidade cristã. Era todo o conteúdo
exposto nos evangelhos pelos escritores, como também dos ensinos contidos no Antigo
Testamento. Para nós, hoje, a Bíblia é a principal fonte de doutrina e nossa regra de fé
e prática, que deve ser observada.
É fundamental lembrar o texto de Hebreus 10:35-39: Por isso, não abram mão da
confiança que vocês têm; ela será ricamente recompensada. Vocês precisam
perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele
prometeu; pois em breve, muito em breve "Aquele que vem virá e não demorará. Mas o
meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele”. Nós, porém, não
somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos.
Assim a igreja tem sido perseverante em dois mil anos de história em todo o tempo e
lugar e na vida daqueles que amam ao Senhor com todo coração.
Continuemos nossa marcha e avanço aguardando sempre pelo Senhor que nos
contempla, nos guarda e nos preserva a cada dia. Perseveremos na doutrina.

