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FORMADOS PARA SERVIR AO ETERNO
Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? A penas
servos por mei o dos quais vocês vieram a crer, conforme o
ministéri o que o Senhor a tribuiu a cada um. Eu plantei, Apol o
regou, mas Deus é quem fez crescer; de modo que nem o que
planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente
Deus, que efetua o cres cimento. O que planta e o que rega têm
um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com
o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus;
vocês são lavoura de Deus e edifíci o de Deus. I Corínti os 3:5-9.
Ao longo dessas no ssas reflexões focad as nos planos do Et erno,
temos constat ado não ser a vid a um mero acid ent e, morment e a vida
inteligent e do ser humano. Repito, portanto: Deus não faz laboratório
exp erimental. Faz p roduto acabado para exercer um fim es pecífico no
Seu conduzir da História do Universo , até fazer t odas as coisas
convergirem em Cristo – que é Seu plano final. A criação do s er
humano visou isso; a própria queda no Éden não est á alijada d esse
plano, visto ter sido permitida a manifestação do mal para erradic ação
do mesmo; a encar naç ão de Cristo, Sua morte e r essurreição, foram
condições sine qua non para a viabilização dess e plano d o Eterno; e
agora a Igreja, o Co rpo de Cristo –manifesta no t empo e espaço atrav és
de pessoas salv as e comprometidas com Cristo, organizadas em grupos
locais sob variegadas nomenclaturas e formas administrativas – se
constitui a etapa final atr avés da qual o Eterno faz vir a ser Seu
primevo plano de tor nar o Filho O Cab eça Reinant e de todo o universo.
É exat ament e ness e contexto que o r edimido em Cristo deve se
considerar ins erido: como um instrumento final do Eter no, ligado à
Cabeça, Cristo, para subjugar, e a palav ra é essa mesma, todo o mal e
todas as forças alienantes no universo, sob a égid e do Filho.
Portanto, cada salvo em Cristo – e não existe “ meio salvo”, ou é salvo
ou não é – foi formado para s er ess e instrumento do Eterno em Seu
Filho: como lavoura de Deus; edifício de Deus e cooperador de Deus.
Não há como tomar consciência d essa r ealid ade s em transportá-la par a a
praticidad e do dia-a-dia. Não há lugar no Corpo de Cristo para quem não
queira se envolver c om o plano de Deus para o Universo; pois quem não
for parte da so lução, com cert eza, cert ament e é p arte do problema.

