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14/05 a 21/05 •

Desafio da semana: Orar por célula em São Conrado
S

Uma visão, novos desafios

ade

Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça; estique suas
cordas, firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda; seus
descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. "Não tenha medo;
você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento; você não será humilhada. Você esquecerá
a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez.
(Isaías 54.2-4)
A PARTIR DE COPACABANA, PARA A ZONA SUL
A história da Primeira Igreja Batista de Copacabana se inicia nos idos dos anos 1960, quando o respeitado pastor norte-americano
Billy Graham promoveu uma cruzada evangelística no Estádio do Maracanã. Foi constatado que muitas decisões ocorridas
naquela ocasião eram de moradores de Copacabana. Naquele instante se iniciou um movimento liderado pelo pastor José dos
Reis Pereira para ganhar Copacabana para Jesus. Esse sonho começou a se concretizar com a implantação de uma igreja batista
nesse local com a ajuda de irmãos de outros bairros, como o Leblon. Hoje, por meio do nosso pastor, Vitor Manuel Valente, a
nossa igreja é desafiada a ampliar a visão e não somente se ater ao bairro de Copacabana, mas à toda Zona Sul do Rio de Janeiro.
Esse novo desafio contém:
UMA ORDEM, UMA PROMESSA, UMA ADVERTÊNCIA E UM ENCORAJAMENTO
O livro de Isaías foi escrito em um momento de crise do povo judeu. O povo eleito estava vivenciando uma época de
idolatria que tinha como consequência o desvio moral daquela sociedade. Esse profeta é chamado para pregar a um povo
que não queria mais ouvir a verdade sobre seu pecado e sobre o Senhor. Apesar do tom de crítica que todo escrito profético
tem, também existe um conteúdo de esperança. O capítulo 54 faz parte desse trecho de promessas maravilhosas para aqueles
que caminhavam em uma direção e decidiram por alterar o caminho. É isso que desejamos que ocorra em toda à Zona Sul.
Por isso, é importante entendermos os seguintes pontos:

Uma ORDEM: “Alargue o lugar de sua tenda”
A ordem que entendemos a partir desse verso é ampliar o desejo de ganhar o bairro de Copacabana e buscar alcançar toda
a Zona Sul do Rio de Janeiro. Não desejamos ser pragmáticos e ver a igreja crescendo somente em números, mas queremos
uma comunidade cheia de salvos e decididos pelo Senhor Jesus. Por isso precisamos alcançar os perdidos “estique suas
cordas” e também cuidar dos salvos “firme suas estacas”.
Uma PROMESSA: “Pois você se estenderá...seus descendentes desapossarão...”
É triste ver o tempo que uma igreja batisa histórica geralmente demora para substituir um pastor. Há uma média de dois
anos no processo de sucessão e o mesmo tempo ou mais para que consiga conhecer a igreja e começar algumas mudanças.
Ou seja, a média é de quatro a cinco anos para encontrar um novo líder. Compreendemos que a promessa de Deus para
nossa igreja é que não faltarão líderes e pastores. Essa promessa já está se cumprindo nos dias atuais.
Uma ADVERTÊNCIA: “Não o impeça”
É natural que mudanças provoquem receios e críticas. Quando estamos acostumados com uma estrutura, temos a tendência
de transformá-la em “sagrada” ou nos acomodarmos. No entanto, nossa igreja está entendendo que é hora de avanço. Isso
nos trará momentos de tribulação e dificuldades, mas experimentaremos, se o Senhor continuar confirmando esse caminho,
a alegria que Jesus sentiu ao cumprir a obra do Pai (Hb 12.1-2).
Um ENCORAJAMENTO: “Não tenha medo”
Quando estamos diante de um desafio olhamos as dificuldades e nossas limitações. Muitos travam por medo e outros
desistem por pensarem não serem bons o suficiente. Não podemos olhar somente o nosso passado estéril, e sim a presença
de Deus, que garante o êxito da missão. Além disso, devemos olhar para a Sua grandeza e não para o quão pequeno somos
diante dessa obra grandiosa.
PARA REFLETIR E AGIR
1. Como posso contribuir para facilitar essa missão?
2. Posso abrir mão de algo na minha rotina para contribuir com esse sonho?
3. Tenho condições de acordar vinte minutos mais cedo e orar por esse propósito?
4. Qual estratégia posso ter para viver uma rotina intencional?

