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Desafios na Perseverança
A Igreja Memorial Batista foi organizada no dia 22 de julho de 1960, quando
44 membros presentes, reunidos sob a presidência do Pastor Elias Brito Sobrinho,
decidiram pela sua organização. Passados quase vinte anos, a Igreja Memorial
adotou o slogan “Uma Igreja Viva para o Deus Vivo”.
Durante este ano de 2020, a Igreja está vivendo com muita intensidade os 60
anos de sua organização – o seu Jubileu de Diamante, para cuja comemoração foi
criada a logo comemorativa dos 60 anos da qual consta a expressão “Igreja
Perseverante”, tendo tido como inspiração o texto de Atos 2:42-47 que, na versão
Nova Almeida Atualizada, tem por subtítulo “como viviam os cristãos”.
O versículo chave para o mês de maio é o de número 43: “em cada alma
havia temor; e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos”.
Não vamos fazer aqui uma exegese do texto e muito menos do versículo
chave. Entretanto, julga-se conveniente fazerem-se breves considerações sobre
alguns termos e expressões utilizados, o que se faz a seguir:
Temor: em princípio diríamos que temor é medo. Contudo, na linguagem
corrente e em textos bíblicos, significa o sentimento de que a pessoa é tomada ao
se referir a Deus. Neste texto, podemos assegurar que a palavra temor nos leva a
crer que a atitude dos primeiros cristãos em temer a Deus lhes proporcionava a
chance de contemplar as maravilhas e sinais que continuariam a aparecer por meio
dos apóstolos e, por conseguinte, por meio da Igreja perseverante. Portanto, não é
de se supor que o temor dos primeiros discípulos equivalia a terror ou medo, mas,
sim, a respeito reverente, sentimento genuíno de temor na presença de ocorrências
milagrosas.
Muitos prodígios e sinais: observa-se que os “sinais e prodígios” aqui
referidos são os mesmos creditados ao próprio Senhor Jesus, conforme Atos 2:22.
No versículo 43 acima transcrito, o propósito do uso da expressão “muitos prodígios
e sinais” seria, essencialmente, o de autenticar o ministério dos apóstolos,
mostrando que eles operavam segundo o poder de Deus.
Poder: autoridade para agir, força espiritual. O verdadeiro poder, a
capacidade de exercer autoridade com eficácia, pertence somente a Deus e se
mostra na criação e na sustentação do mundo. Ele delega parte de sua autoridade
à Igreja, às pessoas que O temem, mas também demonstra Seu poder nas
questões humanas (Ex.15:6). Jesus recebeu toda autoridade (poder) e a usou para
perdoar pecados (Mt. 9:6) e expulsar espíritos malígnos (Mt. 10:1), ministrando no
poder de Deus.
Perseverança: constância, tenacidade. Capacidade que o crente, ou a
Igreja, recebe por meio da atuação do Espírito Santo que habita em nós (não
precisa ser derramado) para permanecer fiel até a vinda de Cristo Jesus. No grego,
o termo serve para ilustrar a coragem demonstrada pelo soldado em plena batalha.
Perseverança é a virtude varonil que só os filhos de Deus podem ter.

Os próximos textos devocionais versarão sobre “heresias nossas de cada
dia”. Eles terão por objetivo a demonstração de que uma Igreja perseverante
sempre enfrentará e vencerá, no temor e poder de Deus, as heresias que tanto mal
fazem à Igreja desde os seus primórdios e, ainda hoje, com roupagem nova,
continuam a trazer os seus malefícios. O poder de Deus é exercido na história para
que os vulneráveis sejam fortalecidos.

