“TENHA PACIÊNCIA COMIGO: DEUS AINDA NÃO TERMINOU SUA BOA OBRA EM MIM”
Essa foi a frase que utilizei na última mensagem de 2012 trazida à Igreja Batista Betel.
Preparando a igreja para seu jubileu de brilhante fiz questão de ressaltar a verdade de que
ainda não estamos prontos, não somos uma obra acabada, Deus ainda está nos preparando
para sermos aquilo que Ele deseja para esse tempo.
Uma dos principais impedimentos para o crescimento da igreja e do cristão é achar
que já aprendeu tudo, que já chegou onde deveria ou então que já está completo em sua
formação, missão ou experiência com Deus. Infelizmente todos nós corremos esse risco.
Somos tentados a pensar dessa forma pois essa é uma das estratégias do inimigo utilizada
desde o Éden. Ao tentar Eva o discurso que ele utilizou foi exatamente esse: se tornar um ser
completo como Deus! (Gênesis 3:5). O inimigo alimentou a vaidade e a arrogância do primeiro
casal criado e de lá para cá muitos tem caído no mesmo erro, achando que chegaram a uma
situação de superioridade e que não precisam mais aprender, crescer e amadurecer.
O apóstolo Paulo declarou que não era perfeito e ainda não tinha alcançado o alvo
(Filipenses 3:12). Por esse motivo ele prosseguia, fazendo da vida cristã uma carreira (Atos
20:24). Essa atitude deve ser imitada por todos nós. Devemos ter a consciência de que ainda
há muito a aprender, a crescer e a amadurecer. Não interesse o tempo que temos de vida
cristã ou o quanto já estudamos: ainda não estamos prontos!
Um dos versos bíblicos que resume esse pensamento correto sobre nosso aprendizado
crescimento constante é Filipenses 1:6 quando diz: “Tendo por certo isto mesmo, que aquele
que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo.” Enquanto
aguardamos a vinda de Jesus devemos estar abertos para que Deus realize em nós a ‘boa
obra’ Dele. Seja como igreja – coletivamente – ou como cristãos – individualmente – estamos
em processo de formação espiritual. Deus está agindo em nós, Ele está trabalhando em nossa
vida através do Espírito Santo.
Grande parte da rejeição que Jesus recebeu por parte dos Fariseus e Escribas se deveu
ao fato destes se acharem ‘completos.’ Presos a esse sentimento não conseguiram aprender
nada com Jesus e acabaram condenando-o e julgando-o com base em seus próprios
conceitos.
Como igreja precisamos ter uma atitude de humildade que produza em nós a vontade
de aprender, crescer e experimentar a obra divina nesse tempo. Em cada época aprendemos
novas lições da parte de Deus, desenvolvemos estratégias diferentes movidos pela ação do
Espírito Santo e alcançamos desafios que nos foram dados pelo dono da igreja – Jesus Cristo.
Em 2013 celebramos mais uma fração de tempo em que Deus nos permitiu servi-lO.
Nossa atitude é de gratidão mas também de total submissão ao que Deus deseja fazer em
nós. Sabemos que ainda não chegamos na forma final e não alimentamos qualquer vaidade
que nos impeça de crescer muito mais. Deus não terminou a obra Dele nessa igreja. Há muito
ainda da parte de Deus para nós. Crendo nisso nos submetemos a vontade do Senhor e com
alegria reconhecemos nosso papel de servos dispostos a crescer e ser usados pelo Senhor
nessa época que Ele nos permite viver.

Que Deus nos abençoe nessa jornada contínua de fé e nos dê a motivação
necessária para seguirmos firmes até aquele dia quando o Senhor Jesus virá nos resgatar e
nos levar com Ele. Maranata!
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