AMÉRICA – UM PAÍS FUNDADO NA BUSCA POR LIBERDADE RELIGIOSA
“Bem aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu como Sua herança”
Salmo 33:12
A busca por liberdade é um dos grandes anseios da alma humana. Ninguem gosta de sentir-se preso. A
liberdade traz alegria, traz propósito , traz definição , quando é vivida de uma forma apropriada,
quando não é confundida com “libertinagem”.
Uma das primeiras coisas que os pioneiros procuravam quando vieram para os Estados Unidos da
América era a liberdade religiosa. As outras nações, a maior parte delas, vieram a existir pela conquista
que foi fruto do egoismo e da ambição. Mas a busca por Deus e não por ouro é que gerou o nascimento
dos Estados Unidos da América.
Em 1620 as almas que estavam navegando no Mayflower corriam da tirania e da opressão. No
compartimento deste navio, foi onde eles proclamaram que estavam vindo para uma nova terra “para
a glória de Deus e a expansão da fé cristã”.
Nas primeiras colônias o primeiro prédio público a ser construído foi uma igreja e o primeiro
ajuntamento foi um culto ao Deus vivo. Quando vinha o momento difícil era na igreja que eles se
ajuntavam para pedir a ajuda de Deus. Quando vinha a bonança e a colheita era abundante, era na
igreja que eles se ajuntavam para dar graças a Deus.
Em 1643 quando mais e mais pessoas chegaram a essa nova terra, eles se ajuntaram e formaram a “New
England Confederation”. Eles escreveram uma constituição, a primeira escrita no novo mundo, que
começava com essas palavras: “Embora viemos a estas partes com um, e o mesmo fim, decidimos
avançar e proclamar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo e de celebrar a liberdade que o evangelho traz
em pureza de alma”.
Esses foram os pais espirituais da América. Eles vieram para as praias dos Estados Unidos para celebrar e
praticar a fé sem perseguição. Um preço alto foi pago para isso. O que gozamos hoje foi porque alguem
estava disposto a pagar o preço.
Hoje os Estados Unidos da América e os demais países ao redor do mundo não vivem essa liberdade,
porque estão tirando Deus e a celebração da fé de seus ideais, de suas escolas, de suas repartições
públicas e de seus lares.
Não temos a opressão dos tiranos, a loucura dos ditadores e nenhum tipo de perseguição, mas por
onde andamos podemos perceber a prisão que as drogas trazem, o calabouço que a bebida joga a alma
humana e as grades que a prostituição impõe ao ser humano. Isso porque , na busca do novo mundo, a
prioridade não é GOD, mas o GOLD.
Que esta nação e demais ao redor do mundo, voltem o seu olhar para Cristo, aquele que “quando
liberta, verdadeiramente voce se torna livre”
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