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O MOVER SOBRE AS NAÇÕES
O mover de Deus intervindo no fazer a história da humanidade tem-se
feito presente de forma inequívoca e contundente de várias formas e maneiras
ao longo dos tempos, como afirma o escritor aos hebreus: Há muito tempo
Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos
antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falounos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as
coisas e por meio de quem fez o universo. Hebreus 1:1-2.
O exílio do paraíso imposto por Deus, foi uma intervenção para
garantir a possibilidade de salvação da raça humana. Não fora o
impedimento ao acesso à árvore da vida, a humanidade teria se tornado
irredimível num estado de permanentemente alienação, como os anjos caídos
(Gen.3:22). O dilúvio foi um mover de Deus eliminando a iniqüidade e
possibilitando a continuação da raça expurgada daqueles males.
A
constituição da nação de Israel, oriunda da chamada de Abrão e dos
patriarcas, bem como as falas dos profetas culminando na encarnação do
Verbo Eterno, ápice do intervir e mover de Deus, dividiu a história em dois
pólos.
Na primeira história da igreja o mover de Deus se fez presente através
pessoas marcadas pelo inarredável compromisso com Ele: Os apóstolos; os
mártires das catacumbas; os pais da igreja do segundo e terceiros séculos,
estendendo-se à reforma do século XVI e chegando-se à modernidade com o
perceptível mover de Deus em cada século, através de marcantes
personalidades da nação evangélica mundial, através das quais Deus tem
incomodado os acomodados aos ranços de status quos antes estabelecido.
Na pós-modernidade o mover de Deus se fez presente na penúltima
década do século passado – não tãaaoo passado! – numa erupção
missiológica hodierna através do batista Rick Warren, instrumento do Senhor
para organizar a portentosa Igreja do Vale de Saddleback na Califórnia.
Igreja iniciada com duas pessoas nos idos de 1980, pastor Rick e esposa,
chegando hoje a uma membresia beirando a 30 mil pessoas. No Brasil Deus
tem usado poderosamente os pastores Carlito Paes da PIB de São José dos
Campos, igreja essa que tem experimentado um bom missiológico e
numerológico, e o pastor Guy Key, missionário da Junta de Richmond.
Entendo que a atual explosão do atual crescimento dos evangélicos no mundo,
dos conservadores aos neo pentecostais; segundo estimativa de matéria
publicada na revista Época recentemente, em dez anos seremos mais de 50%
da nação brasileira.
IBMH se encontra, sem demover-se de sua doutrina, tem experimentado
um comprometimento com esse mover de Deus para transformar o Brasil
numa grande nação evangélica!

