26 de março de 2020
A todos os amados santos em todas as igrejas na restauração do Senhor:
Quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? (…)
Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio Daquele que nos amou.
— Romanos 8:35, 37
Graça e paz sejam multiplicadas a todos vós. Que esta mensagem os encontre avançando no
temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Nestes dias difíceis, todas as igrejas e os
santos em toda a terra estão sendo levados em nosso coração e carregados nos nossos ombros
diante do trono da graça. Escrevemos esta carta para compartilhar com vocês uma palavra de
certeza, conforto e encorajamento, ao enfrentarmos a pandemia que está assolando grande
parte da terra e terminando muitas vidas de maneira sem precedentes. Estamos pedindo por
vocês ao Pai, para que Ele os fortaleça com poder a fim de serem arraigados e inabaláveis Nele.
Estamos intercedendo por vocês para que o testemunho do Senhor em Sua restauração seja
sustentado ao passarmos juntos por este momento extraordinário.
Nas festas recentes nós vimos Cristo em Sua todo-inclusividade e todo-extensividade como
nossa porção dada por Deus. Ele é o todo-suficiente que é capaz de satisfazer nossa
necessidade diária em toda situação. Esse Cristo foi desfrutado e ministrado pelo apóstolo
Paulo enquanto ele estava na prisão. O modelo de Paulo deveria ser bastante significativo para
nós em nossa situação hoje. Quanto mais restringidos nós somos exteriormente, mais
deveríamos passar tempo com o Senhor para absorver as Suas riquezas e desfrutar as Suas
provisões. Que aproveitemos esta oportunidade para nos achegar a Cristo, abrindo-nos a Ele
e à Sua Palavra, a fim de sermos infundidos com Ele e sermos um com Ele. Então, podemos
vivê-Lo em Sua vida que se adapta a todas as situações com alegria e satisfação, livres de
ansiedade, temor e turbulência.
Durante estes momentos de isolamento em nossas casas, deveríamos nos esforçar para ficar
conectados uns com os outros, considerando-nos e encorajando-nos mutuamente. Todos os
santos precisam do suprimento do Corpo. Embora não possamos nos reunir fisicamente, não
devemos deixar de nos reunir e, sim, reunir-nos com frequência, com a ajuda da tecnologia
moderna. Que nos aproximemos uns dos outros para desfrutar comunhão e oração mútuas
de dois em dois e três em três ou em pequenos grupos. Não se esqueçam de cuidar dos irmãos
mais velhos entre nós nem deixem de apascentar aqueles que são jovens e necessitados. Ao
cuidarmos uns dos outros como membros, dessa maneira, descobriremos que nosso coração
está sendo alargado e que estamos sendo entrelaçados em amor. Nestes dias, a vida da igreja
não deve ser suspendida de forma alguma; antes, deve prosperar e crescer.
Estes são dias de estarmos sóbrios em oração. Deveríamos primeiramente entrar em Deus por
meio da oração para recebermos o Seu suprimento e, depois, seguindo a unção interior, nos
posicionar com o Senhor para os Seus interesses em oração de intercessão. Podemos orar para
que a economia de Deus seja levada a cabo, para que a Sua vontade seja cumprida, para que
Cristo administre a situação mundial, para que os que têm autoridade tenham sabedoria, para
que as pessoas sejam salvas, para que os que estão mornos voltem-se para Deus, para que a
vida espiritual de todos os santos seja elevada e suas necessidades materiais sejam supridas,
e para que a restauração prospere. Se dedicarmos tempo adequado para pedir e suplicar, essa

lista não terá fim. Além disso, deveríamos perceber que, atrás desse ambiente tumultuado, há
uma batalha espiritual acontecendo nas regiões celestiais, na qual Satanás está tentando
frustrar o mover de Deus e desgastar os Seus santos. Como Corpo de Cristo, revistamo-nos de
toda a armadura de Deus para permanecer firmes e resistir, a fim de que o inimigo seja
amarrado e derrotado.
Nosso Salvador Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da
verdade. Nestes dias, devemos estar cheios de encargo pelos que não são salvos ao nosso redor.
Enquanto temos Cristo como nosso refúgio em tempos de tribulação, os incrédulos que não
conhecem Cristo não têm esse refúgio e facilmente ficam aflitos e são dominados por temor e
desesperança. Eles precisam desesperadamente ouvir o evangelho da paz e receber o Deus que
é paz. Este é um momento oportuno para o evangelho se expandir com vigor aos nossos
parentes, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Quer seja oportuno, quer não, devemos nos
levantar e pregar a Palavra, ousadamente testificando de Cristo e da grande salvação que temos
Nele.
Somos um povo com uma grande esperança, uma esperança que não está nesta era nem nas
coisas desta era. Nossa esperança está no nosso amado Senhor Jesus e em Sua vinda.
Buscamos apressar a Sua volta, porque amamos a Sua manifestação. Assim, cooperamos com
a Sua obra de transformação em nós para sermos preparados como Sua Noiva, laboramos
juntamente com Ele para levar a cabo o Seu empreendimento divino no meio do caos satânico
e vigiamos e oramos pela Sua vinda. Esta calamidade mundial é parte das dores de parto que
antecipam a grande tribulação no fim desta era. Agora é a hora de nós, crentes, acordarmos
do nosso sono e estarmos atentos à palavra profética das Escrituras como uma lâmpada que
nos guia até o dia amanhecer, quando o Rei voltar.
Amados santos, esta hora não é de retroceder, mas de avançar. Estamos seguros no Senhor
de que, depois de passar pelo transtorno com perseverança, a restauração do Senhor irá
emergir mais forte e mais prevalecente que nunca. Até mesmo no meio da situação atual, o
Senhor nos deu uma maneira maravilhosa de avançar com Ele, especialmente por meio da
nossa prática da maneira ordenada por Deus na vida da igreja nas casas e nos grupos vitais,
com a ajuda da tecnologia. A história nos diz que quando a igreja passa por sofrimento e
perseguição, Cristo tem como avançar o Seu mover ainda mais. Que sejamos energizados pela
Sua operação interior para continuarmos!
Mas o Deus de toda a graça, que vos chamou à Sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de
terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e alicerçará.
A Ele seja a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém.
— 1 Pedro 5:10-11
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