DE GRÃO EM GRÃO...
“E, perseverando unânimes todos
os dias no templo, e partindo o
pão em casa, comiam juntos com
alegria e singeleza de coração,
louvando a Yahuh, e caindo na
graça de todo o povo. E todos os
dias acrescentava Yahuh à Seu
povo aqueles que se haviam de
salvar”. [ מעשה שליכים- Maaseh
Shlichim (Atos dos Emissários) 2:
46, 47]
Como podemos ler acima
nas palavras de Lukas (Lucas), os
servos primitivos estavam sempre
juntos, participavam juntos de
estudos da Palavra, orações,
louvavam juntos, comiam juntos e
com certeza eram notados pelo
povo de suas cidades, notavam que eram realmente pessoas diferentes, pessoas que cultivavam o
amor entre si, pessoas que demonstravam não mais fazer parte deste sistema nocivo de coisas (a
sociedade) criado pelo príncipe deste mundo [ יוחנן- Yahuchanan (João) 12:31 – “Agora é o juízo
deste mundo; agora será expulso o príncipe deste mundo”; 14: 30 – “Já não falarei muito
convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim”], e começaram a
ser ouvidos por aqueles que iam saindo de Bavel religiosa e todos os dias o próprio Yahuh
acrescentava à Seu povo aqueles que se haviam de salvar.
Não se utilizavam de falsos ensinos ou de campanhas de marketing para atraírem as
pessoas, apenas pregavam a verdade encontrada na Palavra de Yahuh, plantavam a verdadeira
semente e como seu próprio testemunho de vida e verdade cativavam aos que eram chamados por
Yahuh e assim Ele os trazia para o convívio dos irmãos que todos os dias os procuravam.
Dessa mesma forma temos notado que os que hoje nos procuram observam esses mesmos
sinais em nossa vida, e mesmo que nunca mais convercem conosco, por na verdade estarem atrás
de sinais e maravilhas, ganhos e boa vida material, com certeza jamais poderão dizer que o que
ouviram de nós não saiu da Palavra, e aos poucos, um a um, os membros do povo de Yahuh que
mantemos contato, aumenta em número e a família cresce.
Isso nos tem dado a certeza e a força para continuarmos mês após mês desempenhando da
melhor forma possível a incumbência que nosso Pai nos deu, a de levar as boas novas do reino, a
verdade [ יוחנן- Yahuchanan (João) 17: 17 - "Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a
verdade"], a todo aquele que nos procura por respostas, pela redenção, por Yahuh, e de grão em
grão...
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