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Perseverança até a vitória  

“Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mizpá e Sem, e 

chamou-lhe Ebenézer; e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor.” (I Samuel 

7.12) 

          Finalmente chegamos ao último dia do ano de 2020. Embora muitos o 

considerem um "ano perdido", ao volvermos os nossos olhos para tudo o que, 

durante ele, recebemos de Deus, temos que reconhecer, assim como fez o 

profeta Samuel, que até aqui a boa mão do Senhor esteve conosco e que Ele 

certamente nos ajudou. 

 

Este foi um ano de perdas. Não temos mais entre nós pessoas queridas 

que nos deixaram por conta da pandemia e por outras razões; mesmo assim, 

conforta-nos saber que eles estão com o Senhor e que aprouve ao Eterno Deus 

permitir que completássemos a carreira prevista para o ano de 2020. 

 

           Assim como falei no "Momento de Testemunho", do culto de oração do 

dia 25 de novembro, reafirmo agora que a escolha do tema anual para o ano 

findo não poderia ter sido melhor: Igreja perseverante.  Hoje, olhando para o 

longo caminho que percorremos, resta-nos reconhecer que a Igreja Memorial 

Batista foi uma igreja perseverante no sentido lato da palavra. A perseverança 

foi fundamental para que nossa igreja permanecesse firme e focada no 

cumprimento de sua missão como agência do Reino de Deus e continuasse a 

pregar o evangelho a toda criatura por todos os meios possíveis. 

 

          No decorrer do ano de 2019, foi instituída uma Comissão que, ao final de 

seus trabalhos, apresentou uma série de propostas com vistas a organizar as 

celebrações pelos 60 anos de fundação da Igreja Memorial Batista. Entre essas 

propostas, constou a sugestão de que se marcasse este ano especial pela 

publicação diária de uma devocional, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 

2020. Projeto ousado em todos os aspectos, pois dele se requeria que, a cada 

dia do ano, a membresia da igreja fosse abençoada por uma palavra de 

conforto, de exortação, de louvor, de gratidão, de esperança, seguindo uma 

temática previamente estabelecida. 

 

        Dessa forma, o texto de Atos 2.42 a 47 foi o caminho escolhido, pelo qual 

cada subtema mensal foi selecionado cuidadosamente pelo Pr. David, como 

fruto de uma acurada exegese no texto. Assim, foi abordada a Perseverança na 

Doutrina; na Comunhão; no Partir do Pão; na Oração; no Poder de Deus; na Fé; 

no Cultuar; na Generosidade; entre os Familiares; na Alegria e Singeleza; na 

Adoração e no Crescimento. Foram 12 meses, 366 devocionais publicadas, sem 

que houvesse um dia sequer em que, logo cedo pela manhã, ao abrir o App da 

Igreja ou a sua página na internet, lá não estivesse uma palavra para aquecer o 

coração dos irmãos da Memorial nos difíceis e penosos dias deste ano, marcado 

por lutas e por muita superação por parte de todos nós. 

 

  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/7/12+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/7/12+


 
 Quero externar a minha profunda gratidão a Deus, que me capacitou para 

coordenar e levar a bom termo o projeto das devocionais diárias, renovando a 

cada dia as minhas forças e orientando-me na árdua tarefa. Agradeço também, 

de forma especial, a minha esposa, Wanda, pelas muitas horas em que esteve 

privada de minha companhia ao longo do projeto, pela compreensão e, 

principalmente, pelo apoio e pelas palavras de carinho e de incentivo. 

  

 Agradeço, ainda, ao Pr. David Pereira, pela orientação e pelo acolhimento 

de inúmeras sugestões apresentadas nas diversas reuniões que mantivemos ao 

longo do ano, nos momentos em que vários ajustes foram necessários ao bom 

andamento do projeto. 

 

 Expresso, nesta oportunidade, minha gratidão também aos pastores do 

Conselho Pastoral e aos pastores membros da igreja; aos diáconos e diaconisas 

e aos integrantes do Mc Fam por escreverem com tanto amor, zelo e empenho 

cada uma das devocionais publicadas. Ao todo, foram mais de 40 irmãos e 

irmãs, alguns escrevendo em várias ocasiões. Ao irmão Fábio de Souza Martins, 

Assistente de Administração da igreja, o meu muito obrigado pela inestimável 

cooperação ao longo do ano. 

 

 Finalizando, desejo voltar à citação que encima este último texto 

devocional de 2020. Nele, Samuel reconhece a grande vitória que o Senhor 

concedera ao Seu povo sobre os Filisteus, na sequência de um especial 

momento de contrição e arrependimento de pecados por parte de Israel. De 

igual modo, reconheçamos que o Senhor nos ajudou e diante dEle nos 

prostremos reverentemente e a Ele tributemos toda honra, toda glória e todo 

louvor. 

 

 Que todos tenhamos um feliz e abençoado ano de 2021! 

 

  

 

  
 
  
 
 
   
 
  
 

 


