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Perseverança no Cultuar
E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e
perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos irmãos? E
disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em
nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do
Espírito Santo” Atos 2:37-38
A narrativa de Lucas em Atos 2, capítulo de referência para temática de
celebração dos 60 anos da Igreja Memorial Batista, traz em seus versos 37 e
38, apresentados no início desta reflexão, aspectos extremamente relevantes
na relação com o Senhor e particularmente na perseverança no cultuar.
Expressões como “compungiram-se em seu coração”, “que faremos
irmãos?”, “Arrependei-vos” e “cada um de vós seja batizado em nome de Jesus
Cristo para perdão dos pecados” e “recebereis o dom do Espirito Santo”,
detalham elementos imprescindíveis no culto a Deus.
Fica muito claro, nesta abençoada perícope, que a posição do ser
humano diante do Todo Poderoso revela um constrangimento natural e a busca
imediata por redenção através da confissão, do sentimento de pertencer a algo
grandioso e puro, e de declarada mudança de atitude.
É nítido, que o autoconhecimento da condição de pecador e a certeza de
estar diante do ser santo e magnífico, envergonha o indivíduo porque este,
verdadeiramente tocado pelo kerigma, mas ao mesmo tempo não se
encontrando digno, deseja tão somente conhecê-Lo mais e mais, se
aproximando assim desse Pai celestial, reatando com Ele o relacionamento e a
comunhão perdida.
Certamente os corações daqueles primeiros Cristãos, impactados pela
mensagem da morte do Messias e da sua gloriosa ressureição, tendo o
conhecimento da verdade e a graça da libertação das trevas, sentiam profunda
necessidade de adorá-Lo e, alicerçados neste propósito, firmaram as bases
inamovíveis para perseverança no cultuar.
Nesse sentido, levando em conta o tema epigrafado, convidamos os
amados irmãos, durante esta semana que antecede o aniversário de 60 anos
da nossa “viva” Igreja Memorial Batista, a refletirem conosco sobre a
perseverança no cultuar a partir do constrangimento do adorador e suas
atitudes frente a esse sentimento arrebatador e imprescindível na vida cristã.
“Porque o amor de Cristo nos constrange”. (2ª Coríntios 5.14)

