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O Poder da Esperança Puritana
John Piper

[A] confiança na soberania de Deus e o triunfo de sua causa é essencial
nas orações do povo de Deus e na missão da igreja. Ela tem provado ser uma
força poderosa na história das missões. O primeiro esforço missionário dos
protestantes na Inglaterra eclodiu do solo da esperança puritana. Os puritanos
foram aqueles pastores e mestres a Inglaterra (e, posteriormente, Nova
Inglaterra), entre os anos de 1500 e 1660, que queriam purificar a igreja da
Inglaterra e levá-la ao alinhamento teológico e prático com os ensinamentos
da Reforma.
Eles tiveram uma visão da soberania de Deus que produziu uma
esperança intrépida em sua vitória sobre todo o mundo. Foram
profundamente impulsionados por uma paixão pela vinda do reino de Deus
sobre todas as nações. Seus corações realmente creram na verdade das
promessas de que a causa de Cristo triunfaria. “Edificarei a minha igreja, e as
portas do inferno não prevalecerão contra ela” (Mt 16.18). “E será pregado
este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações.
Então virá o fim” (Mt 24.14). “Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão
diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome” (Sl 86.9). “Em ti serão
benditas todas as famílias da terra” (Gn 12.3). “Eu te darei as nações por
herança” (Sl 2.8). “Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da
terra; perante ele se prostrarão todas as famílias da terra” (Sl 22.27). “Prostrase toda a terra perante ti, canta salmos a ti; salmodia o teu nome” (Sl 66.4). “A
ele obedecerão os povos” (Gn 49.10).
Essa tremenda confiança, de que Cristo um dia conquistaria corações
em cada nação e seria glorificado por todas as pessoas na terra,1 fez nascer o
primeiro esforço missionário no mundo de língua inglesa e aconteceu 150
anos antes de o movimento missionário moderno se iniciar com William
Carey, em 1793.
Entre 1627 e 1640, 15 mil pessoas emigraram da Inglaterra para a
América, a maioria puritanas, levando sua grande confiança no reino universal
de Cristo. De fato, o brasão dos colonizadores da Baía de Massachusetts tinha
sobre ele um índio norte-americano com estas palavras saindo de sua boca:
“Passa à Macedônia e ajuda-nos”, extraídas de Atos 16.9. O que isso mostra é
que, em geral, os puritanos viram sua imigração para a América como parte da
estratégia missionária de Deus para estender seu reino entre as nações.2
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