20- Reforma Completa
“Completai a minha alegria, de modo que penseis
a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais
unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.”
(Filip. 2:2).

É chegado o tempo para se realizar uma reforma completa.
Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará
em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e
luta. Os que não têm estado a viver em comunhão cristã,
chegar-se-ão uns aos outros em contato íntimo. Um
membro que trabalhe da maneira devida levará outros
membros a unir-se-lhes em súplica pela revelação do
Espírito Santo. Não haverá confusão, pois todos estarão em
harmonia com o Espírito. As barreiras que separam um
crente de outro serão derribadas e os servos de Deus falarão
as mesmas coisas. O Senhor cooperará com os Seus servos.
Todos orarão com entendimento a prece que Cristo ensinou
aos Seus servos: "Venha o Teu reino, seja feita a Tua
vontade, assim na Terra como no Céu." (Mat. 6:10).
Ao ouvir das terríveis calamidades que semana a semana
estão ocorrendo, pergunto-me a mim mesma: Que
significam estas coisas? As mais terríveis catástrofes
seguem-se umas às outras em rápida sucessão. Com que
frequência ouvimos de terremotos e furacões, de destruição
por fogo e inundações, com grandes perdas de vida e
propriedade! Aparentemente essas calamidades são
caprichosas irrupções de forças desordenadas, irregulares,
mas nelas se pode ler o propósito de Deus. São um dos
meios pelos quais Ele procura despertar homens e
mulheres, levando-os a reconhecer o seu perigo.

A vinda de Cristo está mais próxima do que quando
aceitamos a fé. Aproxima-se de seu término o grande
conflito. Os juízos de Deus estão na Terra. Pronunciam
solene advertência, dizendo: "Estai vós apercebidos
também; porque o Filho do homem há de vir à hora em que
não penseis." (Mat. 24:44). (Testemunhos Seletos, vol. 3,
págs. 254-256).

