Igreja Batista Monte Horebe
Pastoral:12-01-2014
Autor:Pr Edson B.Valeriano
A IGREJA PENSADA POR DEUS...COM PROPÓSITO – I
“A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos
gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação
do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, 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 3:8-11).
A vinda do Filho de Deus ao mundo não foi para fazer um remendo na trapalhada
aprontada por Adão e Eva no Jardim do Éden. É bem verdade que a trapalhada postergou
em termos de tempo (para os seres finitos, pois o Eterno não está sujeito ao tempo/espaço,
portanto para Ele não faz diferença) a concretização do PROPÓSITO do Eterno em formar
o veículo de Sua manifestação ao universo (obra ad-extra da Trindade Santa) – a Igreja.
Este fato, além de ser atestado pelo texto em epígrafe que coloca a Igreja como
veículo demonstrador dos “mistérios que desde os séculos estiveram ocultos em Deus, aos
principados e potestades nas regiões celestes”, temos vários outros que inferem o mistério
eterno da Igreja, tendo como cabeça o Cristo, mesmo antes que houvesse pecado na raça
humana. Paulo, comparando Adão e Cristo no texto de Romanos 5:12-14, ele afirma, ipsis
literis(ao pé da letra) que “Adão era a figura daquele que havia de vir”(v.14), i.e., Cristo. Ora, se Adão já era a figura daquele que haveria de vir – Cristo, logo Ele viria
formar o corpo da Cabeça (cabeça=Cristo; corpo=Igreja) mesmo que o pecado não
houvesse entrado na raça humana.
Destarte, percebemos que a Igreja não é fruto de um “incidente de percurso” na
condução da história da humanidade por Deus – ela foi pensada por Deus. Ele, a Igreja, não
é um remendo na trapalhada de Adão e Eva – ela foi planejada por Deus.
Sabedores que somos que a Igreja é um organismo vivo e não uma organização; que
a Igreja é composta de pessoas redimidas pelo sangue de Cristo (vide I Pedro 2:9) e não de
prédios, edifícios; logo, o pensar e o planejar de Deus também se aplica a cada indivíduo
salvo desde o nascer da Igreja no pentecostes (nesta linha de raciocínio a Igreja só pode ser
neo-testamentária, e não inclui os salvos de antes de Cristo [vide Mateus 11:11], até mesmo
porque nunca um corpo é formado antes da cabeça. Não pelo menos no tempo e no
espaço.E Cristo ressurgiu como o Cabeça da Igreja) até o último componente da mesma.
Assim, também, cada igreja local ao longo de toda a história da Igreja, e cada
membro que a compõe através dos núcleos locais de salvos, são pensados e planejados por
Deus desde a eternidade com PROPÓSITO específico para desempenhar papel específico
durante sua existência no tempo e no espaço. Nenhum salvo, nenhuma igreja local é obra
do acaso. O Eterno fez nascer com um propósito. É imperativo descobrir e preencher a
razão de ser Igreja. Caso contrário, não fará sentido sua existência.(2ª Edição).

