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IGREJA IBMH PENSADA POR DEUS...COM PROPÓSITO – II
“Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja
manifestada, POR MEIO DA IGREJA, aos principados e potestades
nas regiões celestes, segundo o eterno PROPÓSITO que fez em Cristo
Jesus nosso Senhor”. (Efésios 3:10-11).
Paulo, em Gálatas 4:4-5 afirma: “...mas, vindo a plenitude dos
tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo
da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de
recebermos a adoção de filhos.” Agora no texto em epígrafe temos a
reiteração de Paulo: “Para que a multiforme sabedoria de Deus seja
manifesta, POR MEIO DA IGREJA...”. Percebe-se com clareza no texto de
Gálatas que Deus atua e interfere no curso da humanidade, no tempo e no
espaço, de forma precisa e específica. Há um ditado popular que afirma que
‘Deus tarda mas não falta’. Puro engano! Deus nunca falha e nunca tarda; e
nem tampouco adianta. O texto de Efésios complementa o de Gálatas. O ‘para
que’ é incisivo no que concerne ao plano de Deus; e o ‘POR MEIO DA IGREJA’
expõe o instrumento, a arma escolhida por Deus para executar o Seu plano; e o
‘segundo o eterno PROPÓSITO’ indica o pensar antecipado (para nós finitos)
de Deus com desígnios específicos.
A igreja local a qual pertencemos (em nosso caso, Igreja Batista Monte
Horebe) foi pensada e planejada por Deus para aqui nascer no tempo exato em
que foi organizada; as pessoas que a organizaram, foram pensadas e salvas por
Deus (ou pelo menos conduzidas por Ele) para cumprir esse Seu desígnio de
fazer nascer aqui uma Agência Sua.
Pergunta um: Será que essa igreja local tem preenchido TODOS OS
PROPÓSITOS para os quais o Eterno a estabeleceu no lugar e tempo onde se
encontra? Será que a falta de visão e interesses humanos não têm desvirtuado a
ação da igreja para fins não pertinentes ao PROPÓSITO de sua razão de ser? Se
a mesma não tem preenchido todos os seus propósitos e razão de ser, como
seria ela hoje se, (e coloque-se nisso!) os houvesse preenchido desde o princípio
de sua organização?
Pergunta dois: Será que cada salvo que fez parte por algum tempo da
composição desse corpo local de salvos cumpriu TODOS OS PROPÓSITOS de
Deus com fidelidade, no uso dos dons, na oração e na cooperação financeira?
Será que todos os membros que compõem atualmente esse corpo local de salvos
têm cumprido TODOS OS PROPÓSITOS de Deus para si como membro dessa
igreja? Como seria essa igreja se (e coloque-se nisso) TODOS cumprissem
TODOS OS PROPÓSITOS que o Eterno tem para cada salvo como membro
dessa igreja? Ainda acredito em milagres! Acreditem comigo! O TEMPO
CHEGOU ! É HORA DE AGIR ! O tempo chegou há quase dois mil anos. Mas
o fim agora está mais perto, muito mais perto que dantes. É hora de sermos
Igreja que preencha todos os PROPÓITOS que Ele tem para cada igreja e para
cada salvo !

