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HÁ UMA ESPERANÇA
“...porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das
trevas; não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios.” I
Tessalonicenses 5:5-6.
Durante a segunda guerra mundial um avião atingido gravemente foi forçado a fazer
uma amerissagem no mar. O piloto muito ferido se agarrou a um pedaço da asa do avião,
ficando à deriva por duas semanas, sem comida e se valendo somente da água da chuva. Até
que, mais morto que vivo, foi encontrado e levado ao hospital onde finalmente se recuperou.
Um jornalista entrevistando o sobrevivente da guerra chegou a ele e perguntou: Como
conseguiu permanecer vivo, ferido e em alto mar por duas semanas sem comida? O soldado
responde: É que eu nunca perdi a esperança; eu sabia que alguém estava me procurando!
Essa história ilustra a realidade de milhares, milhares de pessoas mundo afora. Quer
seja nas grandes cidades ou nos sertões; Norte, Sul; Leste ou Oeste; países ricos ou pobres,
repletos de náufragos espirituais que flutuam no mar da noite em busca de significado para
suas vidas, com uma diferença: elas não percebem que são náufragas e que há um porto
seguro para elas. Elas acham o ir e vir das ondas normais, e uma grande maioria acha até
divertido, pois seus pés nunca conheceram a terra firme da esperança, e nem sabem que estão
sendo procuradas por Aquele que por elas deu a vida.
Por essa razão foi que o Cristo estabeleceu Sua Igreja com a precípua missão de
“...fazer discípulos, batizá-los (integrando-os no Corpo),ensinando-os a observar todas as
coisas que eu vos tenho mandado...” Mateus 28 19-20. Ele deu uma certeza esperança de
vida; e aos que receberam essa esperança, deu Ele a missão de passá-la adiante: “Tendo, pois,
tal esperança, usamos de muita ousadia no falar.” 2ª Coríntios 3:12. Jesus Cristo é A ÚNICA
ESPERANÇA para um mundo que flutua na noite do mar de uma vida alienada da ÚNICA
FONTE que dá significado, sentido à existência – O ETERNO. Por isso Ele mandou Seu Filho,
pois Ele, e somente Ele, é o Ponto Convergente de todo o Universo, Céu e Terra; vide Efésios
1:10.
Para quem abraça essa esperança, não há como se eximir do mandado – e não
mandato – de missionar; pois missionar é muito mais que um propósito de como um todo,
antes, é sua própria razão de ser. A igreja que missionar como Cristo o manda, não só minora
as mazelas sociais, como também povoa o Céu! HÁ UMA ÚNICA ESPERANÇA - CRISTO!

