SOMENTE PELO PODER DO EVANGELHO
Na manhã de hoje, acordei pensando e refletindo sobre o que poderia ser feito para
transformar verdadeiramente o mundo, lembrei-me de sonhos e imaginação de
grandes personagens como por exemplo:
Martin Luter King Jr. “Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão
um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo
conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje!”.
John Lennon. “Imagine todas as pessoas. Vivendo a vida em paz. Você pode dizer
que eu sou um sonhador. Mas eu não sou o único”.
Roberto e Erasmo Carlos. “Eu quero crer na paz do futuro. Eu quero ter um quintal
sem muro. Quero meu filho pisando firme. Cantando alto, sorrindo livre”.
Estes exemplos expressam o desejo da humanidade por um mundo melhor, livre de
muros que nos segregam, onde amemos uns aos outros com o verdadeiro amor
Ágape.
É possível chegar a um mundo como este imaginado por esses e tantos outros
personagens?
Somente pelo poder do evangelho: Parafraseando Roberto e Erasmo devemos
cantar “Quero levar esse grande amigo (Jesus) a qualquer amigo que precisar, e
assim ter milhões de verdadeiros amigos cantando juntos. No momento em que
estamos em campanha de missões, sejamos essa força que transformará o mundo
preparando-o para a volta de Jesus.
Jesus é o caminho para essa transformação, Ele diz: “Já vos não chamarei servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos,
porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer” (Jo.15:15).
O Apóstolo Paulo afirma: “Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez
um; e, derrubando a parede de separação que estava no meio (Ef.2:14).
Pelas Escrituras podemos notar que desde o princípio a humanidade vem
construindo muros de separação a exemplo do Muro da Cisjordânia que é
uma barreira física que está sendo construída pelo Estado de Israel, passando em
torno e por dentro dos territórios Palestinos ocupados (Cisjordânia e Jerusalém
Oriental).

Graças a Deus porque Jesus é a nossa Paz que derruba as paredes da separação,
como está escrito em Efésios 2:14. Por isso meus amados e queridos irmãos, em
todo canto deste planeta, usando a ferramenta mais eficaz que temos (O
evangelho) construamos pontes, entre pessoas que ainda não se conhecem, entre
parentes que não se falam, entre irmãos que se odeiam, entre amizades esquecidas,
e entre pessoas que não convivem pela distância ou até mesmo pela ocupação e
derrubemos os muros de separação, que vão sendo construídos através dos
tempos, trazendo tempos difíceis (2Tm.3:1).
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