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Sonho com uma igreja que seja uma igreja bíblica – que seja leal em cada detalhe à
revelação de Deus na Escritura, cujos pastores expõem a Escritura com integridade e
relevância, e assim procuram apresentar cada membro maduro em Cristo, cujo povo ama a
palavra de Deus, e a adornam com uma vida obediente e semelhante a Cristo, que seja
preservada de todas as ênfases não bíblicas, cuja vida inteira manifeste a saúde e beleza do
equilíbrio bíblico.

Sonho com uma igreja bíblica.

Sonho com uma igreja que seja uma igreja adoradora – cujo povo se reúna para se
encontrar com Deus e adorá-lo, que sabe que

Deus sempre está no meio deles e que se curva diante dele em grande humildade, que
frequente regularmente a mesa do Senhor Jesus, para celebrar seu poderoso ato de redenção
na cruz, que enriqueça o culto com suas habilidades musicais, que creia na oração e se
apegue a Deus em oração, cuja adoração seja expressa não só nos cultos de domingo e nas
reuniões de oração, mas também em suas casas, no trabalho durante a semana e nas coisas
comuns da vida.

Sonho com uma igreja adoradora.

Sonho com uma igreja que seja uma igreja acolhedora – cuja congregação seja formada de
muitas raças, nações, idades e origens sociais, e manifeste a unidade e diversidade da família
de Deus, cuja comunhão seja calorosa e receptiva, jamais manchada por ira, egoísmo, ciúmes
ou orgulho, cujos membros amem com fervor uns aos outros com coração puro, suportando
uns aos outros, perdoando uns aos outros e levando as cargas uns dos outros, que ofereça
amizade aos solitários, apoio aos fracos e aceitação aos que são desprezados e rejeitados
pela sociedade, cujo amor derrame sobre o mundo exterior o amor atraente, contagioso e
irresistível do próprio Deus.

Sonho com uma igreja acolhedora.
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Sonho com uma igreja que seja uma igreja que sirva – que veja Cristo como o Servo e
ouça seu chamado para ser também serva, que seja liberta do interesse próprio, virada do
avesso e se dê de modo altruísta ao serviço dos outros, cujos membros obedeçam ao
mandamento de Cristo de viver no mundo, permear a sociedade secular, ser o sal da terra e a
luz do mundo, cujo povo compartilhe as boas-novas de Jesus simplesmente, naturalmente e
entusiasticamente com seus amigos, que sirva com diligência à própria paróquia, bem como
aos residentes e trabalhadores, famílias e solteiros, nacionais e imigrantes, idosos e
criancinhas, que esteja alerta às necessidades em mudança da sociedade, sensível e flexível o
bastante para continuar adaptando seu programa para ser mais útil no serviço, que possua
uma visão global e esteja constantemente desafiando seus jovens a entregar a vida ao serviço
e constantemente enviando seu povo para servir.

Sonho com uma igreja que sirva.

Sonho com uma igreja que seja uma igreja que espera – cujos membros nunca consigam
sossegar na afluência material ou conforto, porque lembram que são estrangeiros e peregrinos
sobre a terra, que seja ainda mais fiel e ativa porque está esperando e ansiando a volta do seu
Senhor, que mantenha acesa a chama da esperança cristã num mundo escuro e
desesperador, que no dia de Cristo não vai se esconder dele envergonhada, mas levantar-se
exultante para recebê-lo.

Sonho com uma igreja que espera.
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