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HISTÓRIA DOS IRMÃOS EM CONTAGEM
E o Tempo fez:
Há muitos anos atrás, talvez Outono de 87. Uma estação típica de
transições. Grandes mudanças aconteceram naquele ano. Éramos jovens, até
demais para assumir tamanha responsabilidade. Alguns já estavam casados,
outros ingressando em faculdades e trabalhos promissores.
Mas algo maravilhoso aconteceu conosco naquela ocasião. Como
Cristãos, reunirmos cada um em um lugar diferente, locais denominados
"igrejas". Tínhamos conhecimento uns dos outros, mas ainda estávamos
separados.
Lembro-me que em Janeiro o Senhor com sua graça, inicia um processo
de descortinar o seu propósito de nos revelar a respeito do testemunho local.
Sempre que encontrávamos este era o assunto. Sem saber que o Senhor já
estava fazendo o mesmo em diversas localidades.
Naqueles dias os nossos encontros se tornaram mais frequentes, até
chegarmos à conclusão de que deveríamos abandonar nossas posições antigas
relacionadas à vida Cristã coletiva e abraçar um novo modo de vida. O que nós
realmente queríamos era viver em família, compartilhar a vida do Senhor uns
para com outros em um único lugar.
Foi assim, com esse objetivo que começamos a Reunião da igreja na Rua
Bernardo Monteiro n.º 93. Sem muitos aparatos, nos reunirmos para partir o pão
e dar graças. Pouco a pouco o Senhor foi nos direcionando para a sua palavra no
que diz respeito à reunião dos santos, doutrina, orações e Ceia.
Ao passar dos anos o grupo que era próximo a 120 irmãos foi sofrendo
modificações. Alguns por motivo de mudança de endereços, outros por não
terem tido os olhos abertos para a questão da unidade da IGREJA. Ao ter contato
com irmãos de outras localidades que comungavam da mesma revelação,
criamos uma conferência anual, com o propósito de troca de experiências e
comunhão em torno de Cristo.
Como o Tempo voa! Já se faz 30 anos que estamos juntos. Os filhos
cresceram, os solteiros da época já estão casados, e caminhando para serem
avós.
Todo este legado, só foi possível pela graça de Deus e do suporte de
muitos amados irmãos.
Crônica de Ederson Bernardo, Contagem(MG), abril de 2017.
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