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Perseverança entre os familiares
“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o
pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração” (Atos
2.46)
Até aqui percorremos uma longa jornada no projeto das devocionais
diárias proposto pela comissão organizadora das comemorações pelo
transcurso dos 60 anos da Igreja Memorial Batista. A devocional que abre este
mês de setembro aponta para o grato fato de que alcançamos a marca de 245
devocionais já publicadas, sem solução de continuidade, uma por dia,
certamente um longo caminho trilhado debaixo da infinda graça de Deus
buscando a edificação da igreja.
Neste mês de setembro, meditaremos em um tema muito caro a nossa vida
espiritual: “a perseverança entre os familiares”. É bem verdade que muitos de nós
não iniciamos a nossa jornada para a eternidade em um lar cristão, no entanto
sabemos que é no seio da família que se apresenta uma preciosa oportunidade
de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Afirma-nos o escritor sacro no
livro de Provérbios “Ensina a criança no caminho em que deve andar; e até
quando envelhecer não se desviará dele” (22.6) o que demonstra que a família
piedosa e preocupada com o desenvolvimento espiritual de seus filhos, há de
lhes ensinar, à luz das escrituras sagradas, os princípios que nortearão a sua
caminhada segundo a vontade de Deus para suas vidas.
Portanto, é com base nesta perspectiva da importância da perseverança da
família que serve ao Senhor, com suas vidas, bens e talentos que lançamos um
desafio ao Ministério com Famílias – Mc Fam de nossa igreja para que os
casais integrantes daquele ministério escrevessem as devocionais deste mês
abordando o tema e enriquecendo-o com suas vivências e experiências, o que foi
prontamente aceito pela sua liderança.
Dessa forma, este mês teremos devocionais escritas pelos casais
integrantes do Mc Fam com um formato um pouco diferente do habitual que tem
marcado nossas devocionais diárias. Temos também a firme convicção de que
seremos edificados seguindo o exemplo da igreja primitiva no partir do pão em
casa (comunhão), onde, entre os familiares, eles cultivaram o ensino da palavra
de Deus aprendendo a reverenciá-Lo e amá-Lo.
As primeiras cinco devocionais do mês serão de nossa autoria, Pr Lauro e
Wanda e na sequência teremos a contribuição dos casais Luiz Antônio e Ronilda;
Moacyr e Mônica; Rildo e Deyse; Alberto e Ellen; Thiers e Patrícia; Roger e
Rejane.
Que Deus possa nos abençoar nesse intento santo de sempre buscar o
fortalecimento das famílias, a Ele portanto toda honra, glória e louvor.
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