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Quando o Senhor veio à terra habitar entre nós, ele tinha um propósito muito específico, estabelecido antes da
fundação do mundo. Veio com a missão de nos ensinar sobre o Pai, fazer obras poderosas, resgatar-nos do
pecado e nos libertar de todas as cadeias.
Esse tipo de Salvador atrairia naturalmente a atenção dos governantes deste mundo. Porém, apesar de todas as
armadilhas mortais colocadas pelo homem e por Satanás, Jesus conseguiu alcançar o seu propósito.
Vivemos num mundo nada diferente daquele que Jesus viveu há dois milênios atrás. De acordo com a maioria das
fontes de notícias de hoje, muitos nos EUA estão perturbados com a ideia de um Salvador como Jesus. Nos
últimos anos, diretores de escolas, a mídia nacional e até mesmo oficiais do governo têm reagido fortemente – e
negativamente – à menção pública do nome de Cristo. Isto não deveria surpreender-nos, pois Jesus nos preveniu
que, à medida que o dia de sua volta se aproximasse, “o amor de muitos esfriará” (Mateus 24:12).
Não faz muito tempo, um hospital infantil cristão submeteu um comercial para um canal de TV esportivo, que se
recusou a divulgá-lo caso a palavra “Jesus” não fosse removida. Também, o patriarca da família do programa de
TV Duck Dynasty relatou que a Bíblia condena a homossexualidade e foi rotulado como intolerante, homofóbico e
alguém que incita o ódio. Obviamente, estas são pequenas perseguições comparadas com aquelas que cristãos
sofrem onde o cristianismo é ilegal. Em minhas viagens para mais de sessenta nações, eu vi o sofrimento diário
que crentes pelo mundo a fora sofrem. Ainda assim, posso te garantir que, muito em breve, as coisas ficarão
piores para a igreja nos EUA. A perseguição crescerá, uma vez que o evangelho continua a frustrar aqueles que
andam na escuridão.
Que nossos corações sejam governados pelo amor de Jesus Cristo, para que possamos testemunhar do seu amor
e ver o seu propósito cumprido no meio dessa geração corrupta.
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