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À medida que 30 de maio se aproxima, dia em que o ILAS completa 20 anos
de sua fundação, dois textos bíblicos insistem em retornar à minha mente:
"O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos
lábios vem do SENHOR." (Salmo 16.1)
"Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito
debaixo do céu." (Eclesiástes 3.1)
Mesmo com toda a história linda e arduamente construída nestes 20 anos,
não é para trás que estas verdades bíblicas me levam. Meu olhar é
direcionado para o futuro.
Quantos sonhos e planos estamos acalentando. Reuniões, planejamentos,
decisões, "....mas a resposta certa dos lábios vem do SENHOR" (Provérbios
16.1). Existe todo um caminho a ser trilhado e queremos muito acertar, e nos
aquece o coração ao lembrarmos que o SENHOR nos dirige os passos
(Eclesiastes 16.9).
O ILAS não se faz sozinho, cada um de nós é necessário para que sonhos se
concretizem. E este chamado é para VOCÊ que é objeto do grande amor de
Deus. Um chamado para cumprir o mandamento de Cristo: "Que vos ameis
uns aos outros, assim como eu vos amei" (João 15.12b).
Vamos todos juntos trabalhar pelo ILAS, vamos construir nosso caminho
seguindo os passos do SENHOR. É tempo de buscar, ajuntar, plantar. E à
nossa frente vai aquele que é o Senhor do tempo de cada coisa. É Ele que
nos guia e ilumina.
Comece participando do estudo bíblico e das atividades com as famílias
atendidas pela diaconia social, neste sábado, dia 1º de junho, a partir das 14h,
na Congregação Evangélica Luterana Martinho Lutero, em Planaltina/DF.
Ao Senhor toda honra e glória.
Feliz aniversário, ILAS!
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