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Perseverança no cultuar
Vencemos o primeiro semestre do ano de 2020 pela graça de Deus. Na
visão de muitos, um ano perdido, com apenas uma única história para conta: a
pandemia provocada pela covid-19.
O coronavírus alterou completamente a rotina e a vida dos brasileiros. Em
todos os setores da sociedade, sentimos a crise provocada pelo vírus, obrigando
o fechamento do comércio, das escolas, das agências bancárias, parques e
jardins, bares e restaurantes, igrejas, templos e demais instituições religiosas,
dentre outros. O Brasil parou em 2020, vítima da pandemia que assolou o
mundo.
Entretanto, para a Igreja Memorial Batista foi um ano de fortalecimento na
perseverança no Senhor. Sob o tema “Igreja Perseverante”, fomos
impulsionados cada dia a permanecer ativos na fé e dependentes do Senhor a
cada sinal de crise. Vivemos momentos tensos e intensos com muitas incertezas,
medo e insegurança, mas o Senhor nos ensinou, dando-nos mais de sua graça
e amor.
As notícias ruins chegavam para abalar a fé e provocar desânimo em
grande parte da população. O Brasil adoeceu literalmente durante este tempo de
pandemia. A nação gemeu diante de tantos casos de contaminação, perdas de
vidas e abalos políticos. Difícil separar o joio do trigo, mas como o Senhor Jesus
disse, eles iriam crescer juntos, sendo separados pelo próprio Deus.
O primeiro semestre chega ao fim com muitas histórias para contar e uma
delas tem a ver com o crescimento e o amadurecimento da Memorial. A Igreja
pôde aprimorar e crescer em vários aspectos. As equipes se mobilizaram, os
ministérios se uniram, os pastores conduziram e a administração deu suporte
sábio e competente para o enfrentamento da pandemia.
O resultado é que entramos no segundo semestre fortalecidos, unidos,
engajados e mais comprometidos. A frase que esteve sempre presente entre nós
dava-nos o tom do momento vivido pela Igreja: “a Memorial não para”. E não
parou mesmo. Com muitas lutas e dificuldades, fomos superando os maus
momentos e o vale sombrio que pairava sobre milhões enclausurados em suas
residências, cumprindo o estado de quarentena.
A Igreja pôde superar os obstáculos apresentados pela pandemia com
muita sabedoria, coragem no enfrentamento, oração e dependência do Senhor.
Se há algo a dizer é que “até aqui nos ajudou o Senhor”, em todas as decisões
e em todos os momentos.
Nos dizeres do apóstolo Paulo, “uma porta se abriu para a pregação do
evangelho”. Portas foram abertas neste tempo de isolamento social,
possibilitando a realização dos cultos on-line. Os ministérios ligados às
transmissões trabalharam incansavelmente para promover e levar a transmissão
dos cultos a centenas de pessoas em todo o Brasil e fora dele. Muitos foram os

testemunhos de irmãos que acompanharam nossos cultos em várias partes do
mundo e estados de nossa federação, noticiando a benção da transmissão via
internet.
Concluímos dizendo que a Igreja do Senhor perseverou cultuando,
adorando, louvando a Deus por meio de suas transmissões, abençoando
inúmeras vidas e lares que acessavam diariamente os cultos nos canais
disponibilizados pela Igreja. A Igreja do Senhor seguiu abençoando com suas
devocionais diárias veiculadas no aplicativo da Igreja, sob a preciosa
coordenação do Pr. Lauro Cruzaltense. Seguiu abençoando com suas reuniões
de oração a cada dia, lideradas pelo Pr. Francisco e sua equipe.
Vencemos o primeiro semestre, mas nossa luta não termina, pois temos
ainda muitos desafios pela frente em 2020. Nossa história não termina com o
vírus da morte, mas com a semente do evangelho plantada pelo nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória.

