"Assim, já não sais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos os
dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento
dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra
angular; no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário
dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estais sendo
edificados para habitação de Deus no Espírito." Efésios 2.19-22.
Há muitas expectativas quando um novo ano se aproxima. Os jargões populares
voltam nessa época com chamadas do tipo "muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e
vender".
Não há nada de errado em querer ter muito dinheiro no bolso. Mas a realidade da
maioria das pessoas não é essa. A vida anda difícil e o melhor caminho é observarmos
o modelo bíblico do equilíbrio e do contentamento. Provérbios, o livro da sabedoria, no
capítulo trinta, dos versos sete a nove, diz assim: "Duas coisas te peço ó Deus; não me
negues, antes que eu morra: afasta de mim a falsidade e a mentira; não me dês nem a
pobreza nem a riqueza; dá-me o pão que me for necessário; para não suceder que,
estando eu farto, te negue e diga: Quem é o SENHOR? Ou que, empobrecido, venha a
furtar e profane o nome de Deus".
Quem de nós também não quer ter boa saúde? Mas vigor e saúde plena também não
são prerrogativas de todos. Observe o que o apóstolo Paulo disse ao seu jovem filho na
fé, e pastor de uma igreja em Éfeso, Timóteo: "Não continues a beber somente água;
usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades."
1Timóteo 5.23. Por que o apóstolo não orou repreendendo aquela enfermidade? E como
explicar na vida dele próprio, Paulo, o chamado espinho na carne? Uma ação misteriosa
de Deus para que ele não se orgulhasse das magníficas revelações que teve para o Novo
Testamento. O espinho na carne poderia ser uma enfermidade; a Bíblia não revela.
Então, com pouco dinheiro ou pouca saúde, o melhor caminho é o do propósito. A
palavra propósito significa grande vontade de realizar e/ou alcançar alguma coisa. Deus
é assim. Ele é um Deus de propósitos desde o início de tudo. "Criou Deus, pois, o
homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E Deus os
abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a;
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja
pela terra." Gênesis 1.27-28.
O texto de Efésios, que abre este artigo, mostra que aqueles que recebem a vida de
Cristo tornam-se membros da família de Deus. E se somos membros dessa família,
devemos nos alinhar aos propósitos perfeitos do Pai da Família. A Bíblia enfatiza que
os propósitos de Deus para os membros de Sua família são de paz e não de mal (Jeremias
29.11).
Tais verdades bíblicas me inspiraram a escolher um tema para a Comunidade da
Graça em 2014: CONSTRUINDO A CASA DE DEUS. Fico maravilhado com o tema
porque a casa de Deus é constituída de pessoas; de gente simples e diferente umas das

outras. Eu sou a casa de Deus. Você é a casa de Deus. "Não sabeis que sois santuário de
Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" 1 Coríntios 3.16.
Então, minha esperança é que no novo ano cada um de nós trabalhe ao máximo, e na
dependência do Espírito Santo, no cuidado do que Deus mais ama: PESSOAS. Não um
cuidado qualquer, à nossa própria maneira, apoiados numa experiência pessoal de vida.
Não! O caminho é mais amplo e seguro. Até porque, o que serviu para nós, pode não
servir para o outro. O segredo então está no fundamento; na base que serve para todos:
"Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo
Jesus, a pedra angular." Efésios 2.20. O fundamento é Cristo e Sua vida em nós, dandonos capacidade de cooperação mútua em prol do reino de Deus. O fundamento é a
Palavra; a doutrina bíblica cheia de beleza e graça que funciona como uma lâmpada para
os nossos pés e uma luz para o nosso caminho (Salmo 119.105).
Vivificados em Cristo e alicerçados na Palavra, cada crente crescerá para santuário
dedicado ao Senhor (Efésios 2.21).
A edificação ou construção da casa de Deus, que somos nós, é um trabalho
permanente do Pai (o Grande Construtor), do Filho Jesus (o Mestre de Obras e a Pedra
Principal da Construção), do Espírito Santo (o Empreiteiro da Obra que nos ensina e
nos consola em todas as coisas) e de cada cristão que ama a Deus e deve cooperar para
o crescimento do seu semelhante. "Assim também nós, conquanto muitos, somos um só
corpo em Cristo e membros uns dos outros" Romanos 12.5, "Por isso, deixando a
mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos
outros." Efésios 4.25.
Enquanto a igreja, que são as pessoas, experimenta esta dinâmica espiritual e
maravilhosa de vida, o Pai vem habitar em nós. Porque "somos a habitação de Deus no
Espírito." Efésios 2.22.
Construir a casa de Deus, construir a nossa vida, deve ser a expressão natural do nosso
compromisso com Deus através do amor, da pureza e da santidade. Ajudar na
construção do próximo deve ser a expressão natural do nosso serviço e entrega total.
O tema CONSTRUINDO A CASA DE DEUS designa um modelo de vida onde
ninguém mais vive sozinho, mas na dependência uns dos outros.
A grande casa de Deus é composta de gente imperfeita, mas em processo de
aperfeiçoamento; de gente pequena, mas envolvida nas grandezas de Deus e de Seu
reino eterno; de gente fraca, mas que encontra em Deus e nos irmãos a força
necessária para vencer; de gente que não tinha utilidade alguma, mas que agora são
cooperadores, lavoura e edifício de Deus (1 Coríntios 3.9); de gente aparentemente
desprezível aos olhos da sociedade, mas de grande valor para Deus, preço do sangue
puro de Jesus derramado na cruz do calvário.
A construção da casa de Deus começa aqui e se perpetua até as portas da eternidade.
Vamos juntos cooperando de mãos estendidas e coração aberto.

