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A oração na Porta Formosa
Pedro e João olharam bem para ele e, então, Pedro disse:
“Olhe para nós!” (At. 3: 4 - NVI)
Como entender a lógica que Jesus usou para a escolha dos doze
discípulos? Seria humanamente possível a boa convivência diária de tão
diferentes homens?
Na vida singular de cada um, tem sempre espaço para Deus confiarnos o Seu propósito de tornar conhecida a história de Jesus. Mesmo que
tenhamos personalidades bem distintas, ainda assim, somos capazes de ter
concordância quanto ao nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome e
diante de quem, um dia, todo joelho se dobrará.
Entretanto, sozinhos não podemos ir tão longe. Sem unidade, não é
possível o agir de Deus. Lembremos das Sagradas Escrituras que nos
garantem que “onde estiverem dois ou três, ali estou!”. Nosso Deus habita no
meio dos louvores, em um coração contrito e sincero, mas Ele deseja nos
usar em “unidade”.
Quando observamos os apóstolos, em especial João e Pedro, vemos
que dificilmente eles concordavam em tudo, seja em questões culturais ou
mesmo em aspectos de personalidade. Mas, após a ascensão de Jesus, o
que podemos observar é que eles caminhavam juntos até o templo para orar.
Isso acontece em nossa igreja. Somos uma igreja viva para o Deus vivo e,
nessa unidade, caminhamos também para o momento da oração e da
preparação para a sublime missão de anunciar Cristo ao mundo.
Aquela oração na Porta Formosa poderia ter sido apenas mais uma,
contudo algo a tornou especial. Ali ocorreu o primeiro milagre realizado pelos
apóstolos, testificando que, se de fato eles acreditassem em Deus, fariam
ainda obras maiores, conforme diz a Palavra.
Vejam o milagre na Porta Formosa e a pregação de Pedro no templo!
Quando nossas diferenças são colocadas de lado e o objetivo principal é o
cumprimento da missão “para o Deus vivo”, podemos experimentar coisas
grandiosas, como naquela tarde em que a oração de Pedro e a concordância
de João resultaram na cura do paralítico e na conversão de quase cinco mil
pessoas.
O nosso Deus não mudou; continua nos amando e nos ensinando a
caminhar em uma vida cheia de propósitos, que reflita a Sua glória! É nessa
concordância que o Ministério Mulher Cristã em Missão - MMCM se reúne
semanalmente, em diversos grupos, para orar, da mesma forma que o faz
toda a congregação nos cultos de quarta-feira.
Continuemos perseverantes em oração, em concordância com os
nossos irmãos, para que, assim, testemunhemos ainda mais da manifestação
do poder de Deus em nosso meio.

