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semelhança d'Ele. A vida sob o controle do Espírito glorifica o Mestre e
testemunha d'Ele.
Por estes é que o mundo espera hoje. A humanidade, em meio aos
seus soluços e suspiros, precisa de uma revelação dos filhos do Rei tanto quanto
eles precisam ser submissos ao Espírito.
Do livro The Spirit of God (O Espírito de Deus).
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interior de cada membro individual da Igreja para Sua habitação; e em
perpétuo companheirismo e cooperação Ele o move em direção aos propósitos
do Seu coração, por meio de todas as forças que se opõem e dos obstáculos que
impedem. Onde quer que a cristandade tenha sido uma verdadeira força é por
ter sido espiritual, o ego ter sido esquecido e ao Espírito que habita
interiormente foi permitido ter inquestionável e absoluto controle.
Lembre-se de que, ainda que a força da cristandade não seja do
homem, ela opera por meio do homem. Deus decidiu operar. Isso foi mostrado
no dia do Pentecostes pelas línguas repartidas de fogo: “E foram vistas por eles
línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles”
(At 2.3). Línguas, diversidades de dons; fogo, um Espírito. Línguas, o
instrumento humano; fogo, a energia divina. Homem, o instrumento; Deus, o
Obreiro. A maior parte da falta de poder no serviço hoje é devido ao fato de que a
verdadeira compreensão do que deve ser o serviço foi perdida. A única razão
para que aqueles que nascem de novo do Espírito sejam deixados no mundo é
para que eles possam ser Suas testemunhas. Paulo claramente ensina em sua
Carta aos Efésios que a suprema vocação da Igreja não está na era presente, nem
nas circunstâncias presentes. Sua obra final será a manifestação da sabedoria e
da graça de Deus aos principados e potestades nos lugares celestiais. A razão
por que a Igreja não é removida de uma vez para esse serviço mais elevado é que
em meio à escuridão e morte ela pode testemunhar do seu ausente, mas vivo
Senhor.
A palavra “testemunha” de fato quer dizer mártir. Essa palavra é
usada hoje quase exclusivamente para aqueles que sofrem perseguição por
causa da verdade. Essa utilização da palavra, apesar de dignificá-la, está
arriscando obscurecer o seu primeiro significado. Um mártir é alguém que,
convicto da verdade, manifesta essa verdade na vida. As chamas da perseguição
nunca fizeram mártires, elas os revelaram. Um homem que ainda não era
mártir nunca deu a sua vida pela verdade. O nobre exército de mártires morreu,
não para se tornarem mártires, mas porque eram mártires. Eles devem revelar
em vidas transformadas e transfiguradas a glória e a beleza do ensinamento e
caráter de Jesus Cristo. Esse ideal de serviço nos leva de volta direto ao lugar da
dependência consciente do Espírito Santo, pois ninguém pode testemunhar de
Cristo exceto em cooperação real com Ele.
Duas sentenças simples serão úteis para entender a lei dessa operação
conjunta. A primeira é: “O Espírito Santo testemunha somente de Jesus”. É
muito importante se lembrar disso. O Espírito não tem nada a dizer sobre Ele
mesmo. Toda a Sua missão e mensagem têm a ver com Cristo. Muitas pessoas
hoje estão esperando por uma manifestação do Espírito. Elas estão condenadas
ao desapontamento. Quando Ele obtém a completa posse de qualquer
indivíduo, não é a Sua própria Pessoa e personalidade que Ele torna real, mas a
de Jesus.
A segunda sentença tem igual importância: “Somente o Espírito
Santo testemunha de Jesus”. Tudo que é conhecido a respeito do Salvador é
conhecido como o resultado da iluminação do Espírito Santo. Ele é o revelador.

1

A LIDERANÇA DO ESPÍRITO
Andrew Murray

“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de
Deus. (…) O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos
de Deus.” (Rm 8.14, 16).
O mesmo Espírito que nos guia como filhos também nos assegura que
somos filhos de Deus. Sem a Sua liderança não pode haver nenhuma garantia
da nossa adoção. Plena garantia de fé é desfrutada por aqueles que se rendem
inteiramente à liderança do Espírito.
O que significa essa liderança? Toda a nossa vida interior deve ser
guiada por Ele para o que Ele deseja. O nosso crescimento e incremento, nosso
desenvolvimento e progresso não são nossa tarefa, mas a Sua, e para isso
devemos confiar n'Ele. Assim como uma árvore cresce e se torna grande pela
vida que Deus lhe deu, assim também é com o cristão pelo Espírito de vida em
Cristo Jesus. Temos de apreciar a prazerosa alegria de que o Espírito, que o Pai
nos dá, guia com sabedoria divina e poder a nossa vida interior e a conduz para
onde Deus deseja (veja Oseias 14.6-7, Mateus 6.28, Marcos 4.26 e 28, Lucas
2.40, Romanos 8.2).
Há direções para essa liderança: “Ele os guiará a toda verdade”.
Quando lemos a Palavra de Deus, devemos esperar n'Ele para nos fazer
experimentar a verdade, o poder essencial do que Deus diz. Ele torna a palavra
viva e poderosa. Ele nos guia a uma vida de correspondência à palavra (veja
João 6.63, 14.26, 16.13, 1 Coríntios 2.10 e 14, 1 Tessalonicenses 2.13).
Quando você ora, pode reconhecer a Sua liderança: “O Espírito nos
ajuda em nossa fraqueza”. Ele nos guia ao que devemos desejar. Ele nos guia ao
caminho no qual devemos orar, confiar n'Ele totalmente (veja Zacarias 12.10,
Romanos 8.26-27, Judas 12 e 20).
Na santificação, é Ele que guiará, Ele nos guia no caminho da justiça,
Ele nos guia em toda a vontade de Deus (veha 1 Coríntios 6.19-20, 1 Pedro 1.2 e
15).
Em nosso falar e trabalhar pelo Senhor, Ele guiará. Todo filho tem o
Espírito, todo filho necessita d'Ele para conhecer e fazer a obra do Pai. Sem Ele
nenhum filho pode agradar ou servir ao Pai. A liderança do Espírito é o
privilégio abençoado, o sinal seguro e o único poder de um filho de Deus (veja
Mateus 10.20, Atos 1.8, Romanos 8.9, Gálatas 4.6, Efésios 1.13).
Como podemos plenamente desfrutar dessa liderança? A primeira
coisa que é necessária é a fé. Você deve gastar tempo para ter seu coração cheio
da profunda e viva consciência de que o Espírito está em você. Leia todas as
declarações gloriosas do seu Pai em Sua Palavra, que o Espírito está em você e é
para você, até que a convicção o encha para que você realmente seja um templo
do Espírito. A ignorância ou a descrença sobre esse ponto torna impossível que
o Espírito fale em você e o guie. Aprecie a garantia de que o Espírito de Deus vive
em você (veja Atos 19.2, Romanos 5.5, 1 Coríntios 3.16, 2 Coríntios 5.5, Gálatas
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3.5 e 14).
Esteja atento para ouvir a voz do Espírito. Assim como nas ações do
Senhor Jesus, o Espírito “não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá
pelas ruas a Sua voz”. Ele sussurra suave e calmamente, e apenas a alma que se
coloca muito silenciosamente na direção de Deus pode perceber a Sua voz e
liderança. Quando ficamos absortos com o mundo, com seus negócios, seus
cuidados, seus prazeres e sua política, o Espírito não pode nos liderar. Quando
o nosso serviço a Deus é em nossa própria sabedoria e força, o Espírito não pode
ser ouvido. É o fraco e simples, que está desejoso de ser ensinado em
humildade, que recebe a liderança do Espírito. Sente-se toda manhã, sente-se
muitas vezes durante o dia, para dizer: “Senhor Jesus, não sei nada, estarei
silencioso, permita que o Espírito me conduza” (veja 1 Crônicas 11.12, Salmos
62.2 e 6, 131.2, Isaías 42.2, Habacuque 2.20, Zacarias 4.6, Atos 1.4).
E então seja obediente. Escute a voz interior e faça o que Ele diz.
Encha seu coração todos os dias com a Palavra, e quando o Espírito fizer você
lembrar o que a Palavra diz, faça-o. Você então estará apto para receber mais
ensinamento; é para o obediente que a bênção plena do Espírito é prometida
(veja João 14.15-16, Atos 5.32).
Do livro The New Life (A Nova Vida).

CARTAS DOS EDITORES
Meus Caros Amigos:
A promessa de Jesus de enviar o Consolador é muito especial, mas
esse Consolador, esse Conselheiro, é muito mais que um encorajador, Ele é a
Terceira Pessoa da Trindade, aquele que nos dá poder. Na carta de Paulo aos
Efésios 1.19, ele ora para que os crentes “saibam”, experimentem, “a sobreexcelente grandeza do poder” de Deus, aquele poder que Deus exerceu quando
ressuscitou Jesus da morte. Esse poder, que o Espírito dá, é o tópico desta
edição da revista.
Possa todo o povo de Deus experimentar a realidade do Senhor
ressurreto em sua vida pela habitação do Espírito Santo.
A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.
Michael Metcalfe
Amados Irmãos:
Desde a vinda do Espírito Santo sobre aqueles cento e vinte reunidos
no dia de Pentescostes, a Igreja tem sido sustentada e fortalecida pelo poder de
Deus que é manifesto por meio dela.
Naquele tempo, esse poder do Espírito era usado para o verdadeiro
fim para o qual foi enviado: testemunhar; falar; ensinar; apontar somente para

“Embainha a tua espada; porque todos os que lançarem mão da espada, à
espada morrerão” (Mt 26.52).
Outros métodos deveriam realizar a obra deles. Os proclamadores do
novo reino eram enviados em nome de um Rei ausente, sem o sinal de poder,
que o mundo reconhecesse. Eles precisariam de algum novo poder, e isso é
exatamente o que o Mestre lhes prometeu quando falou da vinda do Espírito
Santo. Tendo esse poder, eles deveriam passar por todas as terras, realizar
feitos e alcançar triunfos mais poderosos e maravilhosos do que ninguém no
mundo jamais tinha visto ou conhecido.
Ninguém pode fazer a obra de Deus até que tenha o Espírito Santo e
seja dotado de poder. É impossível pregar o evangelho a não ser no poder do
Espírito, porque ninguém pode compreender o significado verdadeiro da cruz
de Cristo a menos que seja ensinado pelo Espírito de Deus. Nem um
conhecimento das palavras do Novo Testamento, nem um sistema de teologia é
suficiente para equipar para a pregação da cruz. Nada menos do que a imediata
iluminação, direta e pessoal, do Espírito é o equipamento suficiente. O
testemunho do Mestre é impossível a não ser para aqueles que cooperam com o
supremo Testemunho. O intelecto mais aguçado e a mente mais culta são
incapazes de entender o mistério da redenção, por isso não podem explicá-lo a
outros.
É igualmente verdade que não pode haver nenhum testemunho de
vida a não ser por essa habitação interior constante do Espírito Santo. A nossa
natureza ainda é capaz de pecar. Somente podemos viver a vida que está em
harmonia com o ensinamento de Cristo quando somos tomados e energizados
pelo Espírito Santo de Deus. O amor e a alegria somente são possíveis onde o
Espírito de Deus habita no centro do ser, energizando a vontade, que de outra
forma falharia, e fortificando cada passo no caminho da obediência. Se a vida
não for vivida sob o domínio do Espírito, a tentação será muito forte e o Nome
precioso será desonrado.
A natureza do poder é evidente. É a vinda de Deus a nós para realizar o
propósito divino em uma parceria santa. Sem essa operação conjunta com
Deus, somos impotentes. Deus escolhe ser impotente sem essa operação
conjunta conosco. Depois de trinta anos do Pentecostes, todo o mundo
conhecido estava sob o efeito desse punhado de homens que tinham sido
reunidos por Jesus e ensinados por Ele com tal incomparável paciência e
bondade, em preparação para o batismo do Espírito. Contudo, o mundo não
conseguiu compreender o significado ou explicar o mistério desse novo
movimento. Alegria e justiça resultaram da adoração a Deus em Cristo, e o
caráter dos homens foi transformado. Não é de surpreender que eles não
fossem entendidos. Os sinais habituais de poder estavam ausentes. Essas
pessoas não tinham um Cabeça visível. O Fundador tinha perecido por uma
morte ignominiosa em uma cruz. Eles foram reunidos e conduzidos não para se
armarem para a batalha ou pelo clamor de um guerreiro, mas para silenciosa e
seguramente minarem os impérios e pôr abaixo as dinastias. O mundo ainda é
incapaz de considerar isso. O segredo de tudo consiste em que Deus tomou o
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propósito de Deus, a força e o significado da cruz deviam ser revelados não
simplesmente pelas palavras dos Seus servos, mas pela transformação da vida
deles. Fomos escravos da nossa própria natureza caída, dominada por forças
malignas interiores. Mas agora devemos ser libertos desse poder em união com
Jesus Cristo.
Ele deve ser controlador das coisas que nos dominaram no passado. A
mensagem essencial do evangelho é a declaração de que pela cruz e ressurreição
de Cristo uma nova dinâmica está à nossa disposição, no poder pelo qual
podemos ser vitoriosos. Testemunhar dessa verdade é ser nascido não apenas
pelas palavras, mas pela vitória na vida, comprovando a exatidão do
testemunho. Primeiramente deve haver uma compreensão clara do significado
da cruz e então a aceitação pessoal do seu poder. Por trás do testemunho deve
haver a vitória de Jesus na vida. É esse poder que Ele prometeu para os
discípulos quando falou da vinda do Espírito Santo, e desde então para nós.
Além disso, eles precisavam do novo poder da vontade e do propósito.
Perseguição os esperava. Todas as forças que tinham estado contra o Mestre
deles se oporiam a eles. A doutrina da libertação que eles deveriam anunciar era
revolucionária, e o poder que mantinha a humanidade na escravidão procuraria
silenciar suas vozes. Se tivessem de continuar testemunhando d'Ele tanto
através da escuridão como através da luz, se o caminho fosse árduo ou se fosse
fácil, tanto através dos perigos da popularidade como através dos perigos da
perseguição, eles precisariam de algum novo poder de vontade que faria o amor
deles queimar e tornar suas faces como pedra. Nós também precisamos desse
poder.
Eles já tinham estado em um lugar de provação e que triste resultado:
“Então, deixando-o, todos fugiram” (Mc 14.50). Se eles fizeram isso enquanto
Ele estava com eles, enquanto o poder da Sua personalidade estava sobre eles,
como atuariam quando as nuvens o tinham escondido da visão deles e o som da
Sua voz não podia mais ser ouvido? Eles estavam diante da necessidade de um
poder que manteria o amor ardendo e a vontade para realizarem suas obras
invictos. Eles não podiam dirigir o mundo até que eles mesmos fossem
dirigidos, nem nós podemos. Esse poder é precisamente o que Jesus prometeu
na habitação interior do Espírito. Sempre revelando a face de Cristo aos
discípulos, Ele poderia capturar a alma pela visão do amor e transformar a
vontade para fazer a Sua obra invencível, como a própria vontade de Deus.
Mais uma vez, eles precisariam de um novo poder para a obra. “Mas
recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis
testemunhas... e até aos confins da terra”, disse o Mestre (At 1.8). Eles deveriam
contar a história da Sua vida e morte a todos, deveriam ressaltar o Seu direito
sobre a atenção de todos, deveriam ganhar as pessoas para Ele. E tudo isso
deveria ser feito sem o auxílio daquela sabedoria humana que imediatamente se
cogitaria. As conquistas do passado tinham sido as conquistas do argumento,
da política e da espada. Todos esses foram negados a eles. Eles não tinham
autorização para persuadir pelo argumento, a política não tinha lugar na
programação deles. A respeito da espada, o próprio Mestre tinha dito:
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Jesus Cristo. Foi por causa disso que, em bem pouco tempo, a Igreja já estava
espalhada pelos confins da terra. Todas as manifestações do Espírito eram um
grande avanço para a maturidade dos irmãos no conhecimento da Pessoa e
obra de Jesus Cristo.
Infelizmente, em nossos dias, a cristandade considera como
manifestação do Espírito coisas como revelações, ensinamentos, sinais e
prodígios, que muitas vezes nem têm a ver com Jesus Cristo. Há muito que se
perdeu de vista a verdadeira finalidade para a qual o Espírito foi enviado,
conforme o próprio Senhor Jesus disse: “Ele falará de Mim”.
Nossa oração é para que nestes últimos dias mais e mais irmãos
sejam despertados para a verdadeira função do Espírito Santo na Igreja, a de
falar de Jesus Cristo, para que Seu poder se manifeste por meio dela.
Amém.
João Alfredo

O PODER DO ESPÍRITO
J. C. Metcalfe

“A nossa força espiritual será proporcional à ausência da autodependência e
da autoconfiança. Quando somos fracos em nós mesmos, não falharemos, se
aplicarmos a fonte certa de ajuda, em sermos encontrados fortalecidos no
Senhor.” (Thomas Upham)
A palavra grega dunamis é usada em conexão com a obra do Espírito
Santo de Deus em e por meio do Seu povo e significa a capacidade natural, o
poder inerente e a habilidade de executar qualquer coisa. Não é simplesmente
poder capaz de agir, mas poder na atuação.
A palavra é usada inúmeras vezes em 1 Coríntios, e o poder é
atribuído à “mensagem da Cruz” (1.18). Cristo é descrito como “o poder de
Deus” (1.24) e depois nos é dito que “o Reino de Deus não consiste em palavras,
mas em poder” (4.20). A frase “o poder do nosso Senhor Jesus Cristo” é usada
no capítulo seguinte (5.4), e o poder é depois atribuído a Deus (6.14).
Finalmente, lemos sobre o poder com relação à ressurreição dos mortos (15.43,
veja também Filipenses 3.10). Aqui está o poder em ação, inerente a Deus e
visto em todas as obras do Seu Reino. Ele é o Todo-poderoso, e o poder absoluto
é um dos Seus atributos.
Em 2 Coríntios, Paulo fala da vida cristã: “Porque Deus, que disse que
das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para
iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos,
porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de
Deus e não de nós” (4.6-7). Todo o poder é inerente a Deus, e é quando Ele é
guardado como uma relíquia no coração humano que é dada a capacitação para
viver como um cristão para a Sua glória. Depois, falando do obreiro cristão, o
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apóstolo menciona como uma parte do seu equipamento: “… na palavra da
verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda…”
(6.7). A colocação do poder entre a verdade e a justiça é seguramente
significativo, esses três não podem ser separados. A seguir, Paulo nos dá um
vislumbre de sua própria experiência e, depois de nos falar do espinho na sua
carne e da sua sincera intercessão para a sua retirada, escreve: “E disse-me: A
minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa
vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o
poder de Cristo” (12.9). A lição prática que sempre deve ser aprendida sobre o
poder é que “o poder pertence a Deus” (Sl 62.11) e só pode ser exercido por meio
de nós quando conhecemos como uma realidade algo da nossa fraqueza.
Finalmente, é-nos dado um vislumbre desse princípio em operação no qual o
próprio Senhor Jesus Cristo deliberadamente colocou de lado Seu poder como
Deus e confiou somente na força do Pai: “Porque, ainda que foi crucificado por
fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus” (13.4).
Em outros lugares, o poder está associado diretamente com o
Espírito Santo. O evangelho de Lucas contém uma ou duas passagens
interessantes. Em Lucas 1.15, é dito a Zacarias que João “será cheio do Espírito
Santo, já desde o ventre da sua mãe”, e mais adiante nos é mostrado de que
forma em particular esse enchimento deve moldar seu caminho: “… e irá
adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos
pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar
para o Senhor um povo preparado” (1.17 – ARA). Os termos da comissão de
João são claros, e ele deve ser equipado com poder para essa obra. Esse poder só
é encontrado na presença do Espírito Santo, cujo propósito é colocar de lado a
sua vida para que a vontade de Deus possa ser feita. Fora do escopo da vontade
de Deus não pode haver nenhuma questão de poder.
Então há um verso encantador nesse mesmo capítulo quando Gabriel
diz a Maria que ela deve ser a mãe do Redentor. Maria pergunta maravilhada:
“Como se fará isto, visto que não conheço homem algum?”, e ela recebe a
garantia: “Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá
com a sua sombra; por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será
chamado Filho de Deus” (1.34-35). O próprio Deus inclinou-se para operar em
uma estrutura humana o poderoso milagre da encarnação. A humilde
prontidão para a Sua vontade foi a parte de Maria, o poder foi de Deus. Isso
sempre acontece em todo o Seu tratamento para conosco.
Em Lucas 4.14, lemos que quando o Senhor Jesus havia enfrentado e
vencido o Tentador no deserto, “então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus
para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor”. O Espírito
de Deus, que tinha vindo sobre Ele em Seu batismo, O capacitou em Seu
momento de amargo conflito e então O trouxe de volta em grande triunfo para o
meio do povo, para que a horrenda necessidade deles pudesse ser satisfeita pelo
Seu poder. No verso 36 encontramos este comentário: “E veio espanto sobre
todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos
espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem?”. Mais uma vez
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inapropriados para a obra que deveriam fazer, pois ainda procuravam um reino
terrestre.
Jesus disse-lhes: “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há
de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a
Judeia e Samaria, e até aos confins da terra” (At 1.8). Essas palavras respondem
e corrigem a falsa ideia contida na pergunta deles. Eles disseram: “Restaurarás
tu neste tempo o reino a Israel?”. Eles pensaram em uma volta para as coisas
velhas. Ele respondeu: “Ser-me-eis testemunhas”. Sua mente abrangeu o
relacionamento espiritual. Eles estavam atados pela ideia da nação, mas Ele
incluiu o mundo em Sua visão. Este era um novo começo, saindo d'Ele mesmo,
tendo o Espírito Santo como Administrador, e os discípulos como os canais da
comunicação.
Há um sentido no qual essas palavras do Mestre não podem ser
dirigidas aos cristãos de hoje. Aqueles homens ainda não tinham sido batizados
com o Espírito Santo. Aqueles que são cristãos hoje são como são por causa do
batismo e novo nascimento, e consequentemente possuem o poder prometido
àqueles homens. O princípio central declarado é que a aptidão para o serviço no
novo concerto está dentro do poder do Espírito Santo.
Há três questões a serem observadas. Primeira: o poder necessário;
segunda: a natureza do poder disponível; e terceira: o propósito para o qual o
poder é conferido. Eles precisavam do poder intelectual, por causa da
ignorância e incapacidade deles de apreciarem o significado da missão do
Mestre. Eles precisavam do poder espiritual para viver de maneira justa, apesar
das possibilidades mundanas ainda residentes em sua própria vida. Eles
precisavam de um novo poder voluntário, por causa das tremendas forças que
seriam postas em forma contra eles na obra que estava diante deles.
Até esse ponto, a perspectiva dos discípulos tinha sido puramente
judaica. Eles tinham seguido o Mestre e tinham aprendido a amá-lO, mas então
o desastre caiu sobre Ele, o Professor e Amigo deles. Eles O tinham visto ser
vencido pelo detestado poder romano e ser cravado na cruz. A cruz deve ter
extinguido a esperança deles. Quão triste foi o suspiro dos homens que
caminhavam para Emaús: “E nós esperávamos que fosse ele o que remisse
Israel” (Lc 24.21). Escrevendo aos Coríntios, Paulo descreveu a cruz como
“escândalo para os judeus” (1Co 1.23), isto é, algo no caminho, uma obstrução.
Eles não tiveram nenhuma compreensão dos mistérios que são a
grandeza essencial da cristandade; a entrada para a vida ganha por meio da
morte; o caminho da vitória ganho por meio da derrota; o preço da luz extraída
da escuridão. Eles só viam a morte, a derrota e a escuridão. A cruz era para eles
uma pedra de tropeço. Mais tarde, eles contaram a história da cruz como a
história do amor, da liberdade e da luz, mas antes que fossem capacitados a
fazer isso eles precisaram de uma nova compreensão das coisas de Deus. O
poder que iriam receber quando o Espírito Santo viesse sobre eles era
compreensivo, capacitando-os a compreender o verdadeiro significado dos
fatos sobre os quais teriam de falar.
A segunda fase da necessidade é o poder para o santo viver. No
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todo crente tudo o que o Calvário significa, tudo o que a união com o Senhor
ascendido quer dizer e, sim, tudo o que o Pentecostes significa em poder para
testemunhar de um vivo e pessoal Cristo de tal maneira que Ele se torna uma
Pessoa viva para outros. Se buscarmos a plenitude do Espírito para nos
capacitar a testemunhar efetivamente do Senhor ascendido, então devemos
estar preparados. O poder para testemunhar está impresso em cada página do
registro apostólico. Poder para falar a Palavra de Deus com ousadia. O Senhor
ascendido os tinha preparado para o Pentecostes abrindo-lhes a Palavra, e o
Senhor ascendido pode fazer isso novamente naqueles em que Ele habita. Uma
grande preparação para a dádiva do poder para o serviço é ser cheio da Palavra
de Deus para que o Espírito Santo possa usar a Palavra em poder para
testemunhar a todos os que precisam do Salvador.
Do livro Power for Service (Poder para o Serviço).

O PODER DO ESPÍRITO
G. Campbell Morgan

O primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos dá o último vislumbre dos
discípulos de Jesus antes da habitação interior do Espírito Santo. O quadro
ilustra a enorme diferença entre os que estão em sua natureza caída e aqueles
que são interiormente habitados pelo Espírito. Alguém não pode olhar para
esse quadro, embora possa ser incompleto, sem ver que esses homens ainda
eram ignorantes e egoístas. Não há comparação entre os homens do primeiro
capítulo e aqueles da história subsequente contida no livro.
Eles se achegaram ao Senhor suscitando a velha pergunta: “Senhor,
restaurarás tu neste tempo o reino a Israel?” (At 1.6). Os eventos das semanas
anteriores não tinham sido suficientes para lhes revelar as grandes verdades
essenciais da fé cristã. Eles ainda estavam atados pelo materialismo do
judaísmo e a visão espiritual ainda não tinha vindo sobre eles; eles não
entenderam a missão de Jesus. Eles ainda procuravam um reino temporal. Eles
não entenderam que Jesus estava passando para um trono escondido e uma
coroa escondida e que a obra para a qual agora foram chamados não era
temporal, externa e material, mas eterna, interna e espiritual.
Eles ainda não tinham escapado dos preconceitos estritos, nacionais,
que tinham sido o estado da nação judaica por muito tempo. “Restaurarás tu
neste tempo o reino a Israel?” Eles não faziam ideia do reino mundial do
Messias. A visão deles ainda era limitada pelo horizonte do seu próprio povo. O
Mestre sempre olhava para além dos limites da nação, mas não os discípulos,
nem ainda foram capazes de assim o fazer. Eles não entenderam que a obra que
Ele tinha vindo fazer era algo absolutamente novo. Eles sonhavam com a
restauração do velho. Restauração foi a palavra que eles usaram. O amor deles
era profundo e verdadeiro, o conhecimento deles durante os dias do
discipulado estava avançado em relação a outros, a Ressurreição era para eles
um fato, pois o Cristo vivo estava com eles, mas estavam absolutamente
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isso foi o poder visto em ação, e o povo maravilhado reconhecendo sua
realidade.
Outra referência a ser considerada é Lucas 24.49. O Senhor Jesus
Cristo definiu explicitamente aos Seus discípulos a comissão deles. Eles devem
ser testemunhas da Sua morte e ressurreição e proclamar em Seu Nome a oferta
de perdão ao arrependido. Então Ele diz: “E eis que sobre vós envio a promessa
de meu Pai; ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais
revestidos de poder”. Poder e autoridade estão entretecidos. A autoridade do
nosso testemunho é garantida pela capacitação do Espírito. Não temos
nenhum direito de tentar dar o nosso testemunho sem essa capacitação. A obra
de Deus só pode ser feita pelo poder do Seu Espírito, e precisamos ter um
relacionamento muito próximo com Ele para assegurar que estamos ligados a
essa Pessoa, a Fonte de toda obra eficaz, e não estarmos apenas batendo no ar.
Nunca devemos esquecer de que Ele que é o poder de Deus apenas nos autoriza
para aquela tarefa que Deus planejou para nós.
Isso nos conduz naturalmente para o livro de Atos dos Apóstolos.
Atos 1.8 reitera a promessa e conclui a ordem de Lucas 24.49: “Mas recebereis a
virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da
terra”. O propósito do poder trazido pelo Espírito foi nos capacitar a
testemunhar. A escuridão do coração humano só pode ser penetrada e
iluminada pelo poder do Espírito. Evidência, argumento, persuasão e até a
pregação não são de nenhum proveito sem ele. O testemunho do cristão não é
apenas o de ser fiel, mas também frutífero, e isso é garantido por uma busca
pessoal, e consideração, da capacitação do Espírito Santo.
Nos primeiros versos de Atos 3, um milagre notável ocorreu, e no
verso 12 lemos que quando Pedro viu que o povo correu atônito, ele disse:
“Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto
para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este
homem?”. Em nossos dias, há em alguns círculos muita conversa sobre cura e
poderes miraculosos, mas também há muito fracasso desanimador. O
sensacionalismo é sempre perigoso e o assim chamado milagre que precisa de
anúncio humano para torná-lo notado pelas pessoas normalmente é
falsificação. Pedro não queria que as pessoas entendessem mal o que tinha
acontecido e estava ansioso para ver que toda a honra fosse dada a Jesus, que
sozinho opera grandes maravilhas. Ninguém em sã consciência negaria que
Deus possa operar e realmente opera milagres em nossos dias, mas onde o
miraculoso toma o centro do palco, temos somente uma exposição do ego, que
não apenas comprovará ser um fracasso, mas também positivamente perigoso.
O poder também é usado em estreita conexão com o Espírito Santo de
Deus para descrever a eficácia do testemunho dos apóstolos, mesmo quando
resistidos e perseguidos (4.29-30). O poder é dado como uma daquelas
qualificações que tornaram Estêvão preparado para o seu ofício como um
diácono (6.8). Durante Seu ministério terreno, o Senhor Jesus Cristo é
declarado cheio do poder divino (10.38).
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Romanos 15.13 mostra que uma das evidências do poder do Espírito
Santo operando na vida é “para que abundeis em esperança pelo poder do
Espírito Santo”. Isso certamente é um milagre da graça quando podemos
enxergar além do material, o qual nos cerca por todos os lados, e pode se tornar
leve com a esperança nas situações mais escuras e pouco promissoras. Então,
no verso 19, Paulo fala do “poder dos sinais e prodígios, e pela virtude do
Espírito de Deus; de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico,
tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo”. A exposição do poder é aqui
novamente vista para dirigir todos os pensamentos para um canal, a glória de
Cristo e a proclamação da Sua graça salvadora.
Em 1 Coríntios 2.1-5, Paulo avalia que a sua pregação não foi “com
sublimidade de palavras ou de sabedoria... mas em demonstração de Espírito e
de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no
poder de Deus”, seguramente o único objetivo digno da pregação.
As epístolas aos tessalonicenses nos proveem um contraste. Paulo
escreve: “Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas
também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza”. Temos este quadro
de um grupo de homens e mulheres emancipados e estabelecidos em uma
colônia romana cuja recém-descoberta fé era óbvia para aqueles dentre os
quais viviam, e se eram odiados por alguns, eram respeitados por todos (1 Ts
1.5). Na segunda carta, encontramos a advertência direta contra aquele “cuja
vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de
mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem” (2.9-10).
Mais uma referência pareceria ser relevante, e levar o verdadeiro
gozo e certeza a cada coração cristão: “Porque Deus não nos tem dado o espírito
de covardia, mas de poder, de amor e de moderação” (2 Tm 1.7 – ARA). Que
descrição do poder, e também do método amoroso e gracioso, do Espírito
Santo. Este é o poder que precisamos conhecer em toda a sua plenitude, para
que também possamos ser poderosos no testemunho e ver, em qualquer área
na qual for o Seu prazer operar, milagres que redundarão na Sua glória, e
somente d'Ele, por toda a eternidade.
Do livro The Bible and the Spirit-filled Life (A Bíblia e a Vida Cheia do Espírito).

POR MEIO DO ESPÍRITO DERRAMADO
A. W. Tozer

Qualquer observador das Escrituras seguramente veria que Deus
deseja avançar em Sua obra por meio de frequentes derramamentos do Espírito
sobre o Seu povo quando eles necessitam deles e estão preparados para recebêlos.
Fazemos essa afirmação com o pleno conhecimento de que será
objetada por alguns. “Não é bíblico”, dirão eles, “esperar um derramamento do
Espírito hoje. O Espírito foi derramado definitivamente no Pentecostes e não
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com a sua destra o elevou…” (At 5.30-31), e “nós somos testemunhas”.
A Palavra do Deus vivo foi tão difundida, que foi dito: “E a palavra de
Deus crescia e se multiplicava” (At 12.24). Ela deu frutos. O poder do
testemunho era dado no poder para manejar as Escrituras e para falar a Palavra
de Deus com ousadia. Quando eles oravam, era para que o Senhor exaltado
concedesse aos Seus “servos que falem com toda a ousadia a tua palavra” (At
1.29). Quando o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, a ordem foi: “Ide e
apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida” (At
5.20). O que incomodou os principais dos sacerdotes foi que eles “encheram
Jerusalém” com o ensinamento deles, o ensinamento de que o Homem do
Calvário, morto no amaldiçoado madeiro, era mais do que um príncipe, Ele era
um Salvador exaltado à destra de Deus. E mais uma vez, quando a obra cresceu,
os apóstolos rapidamente viram que não deviam se distrair do “ministério da
Palavra” (At 6.4).
Do que os Apóstolos Testemunhavam
Atos dos Apóstolos está cheio de passagens das Escrituras do Antigo
Testamento que mostram como o Espírito de Deus deu Seu poder àqueles que
Ele chamou para testemunhar apenas nas linhas simples da Escritura. Embora
tivessem sido ensinados pelo próprio Cristo, não deixaram de testemunhar
quando pensavam melhor, mas eram mantidos nas linhas seguras da Palavra
escrita. Pedro não usou nenhum dos notáveis incidentes que tinha visto na vida
do Senhor para enfatizar isso. Ele não testemunhou a sua própria experiência,
exceto de maneira muito breve, e não deu um relatório das suas emoções
espirituais naquele maravilhoso dia do Pentecostes. Ele apenas falou ao
conselho apostólico, da forma mais prática, sobre aqueles que estavam na casa
de Cornélio: “Caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao
princípio” (At 11.15). Eles simplesmente pregavam a morte, ressurreição e
exaltação do Senhor Jesus e usavam a Palavra de Deus para isso. Eles deixavam
todos os detalhes, embora belos, e apresentavam o centro do Evangelho, do
Calvário, da Ressurreição, da Ascensão, do chamamento para se arrependerem
e da volta do Senhor.
Isso é justamente o que é necessário hoje. Crentes capacitados pelo
Espírito Santo revelando a união deles com o ressuscitado e ascendido Senhor e
assim serem cheios da Palavra escrita para que o Espírito eterno do Pai possa
vir sobre eles e energizá-los para testemunharem com ousadia. Eles estarão
habilitados para manejar a espada do Espírito com tal efeito que aqueles que
ouvem serão tocados no coração pela Palavra de dois gumes. Eles não devem
pregar as suas próprias ideias, ou até mesmo as suas experiências como um
testemunho, mas a Palavra de Deus na mensagem do Calvário, da Ressurreição
e da Ascensão e da vinda próxima do Senhor com tal poder de Deus que esses
fatos estupendos se tornam isso para todos os que ouvem.
Tudo isso aconteceu aos discípulos no Pentecostes, mas os mesmos
princípios são verdadeiros ainda hoje. Muitos estão vivendo na era do Espírito
Santo sem conhecer o Seu poder em sua vida. O Espírito foi dado, pois Jesus foi
glorificado, mas é a obra desse mesmo Espírito que torna real e verdadeiro a
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poder muitas vezes é negligenciada. Busca-se uma experiência em vez de se
estudar cuidadosamente os princípios sobre os quais o Espírito divino
trabalhará – a obediência da fé. O Espírito de Deus opera de acordo com a
Palavra escrita de Deus. Se o poder para testemunhar deve ser dado, Ele precisa
ter aqueles que conhecem as Escrituras, para assim equipá-los para
testemunhar de acordo com a Palavra escrita. Os discípulos foram preparados
para o Pentecostes não apenas pelas experiências do dia da ressurreição, pelo
sopro da Vida de ressurreição, mas por serem cuidadosamente ensinados nas
Escrituras pelo próprio Senhor ascendido. Aos dois no caminho de Emaús: “E,
começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se
achava em todas as Escrituras”; e mais tarde Ele disse ao grupo reunido: “São
estas as palavras que vos disse estando ainda convosco: convinha que se
cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e
nos Salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as
Escrituras” (Lc 24.27, 44-45). Isso mostra quão cuidadosamente Ele lhes tinha
ensinado, tanto quanto poderiam entender Seu ensinamento, na Palavra
escrita.
O resultado foi que o conhecimento para ser usado pelo Espírito
Santo cotestemunhando no Pentecostes já tinha sido dado. Existiram três
linhas de testemunhos que convergiram para a convicção das almas: (1) o
testemunho das Escrituras; (2) o testemunho das testemunhas oculares da
morte e ressurreição do Deus-Homem; e (3) o cotestemunho supremo do Deus
vivo o Espírito Santo, o autor das Escrituras e o proprietário daqueles que
testemunham sob o Seu poder energizante.
Essa preparação do conhecimento das Escrituras muitas vezes tem
sido negligenciada. Alguns pensam que, se lhes foi dado o poder para
testemunhar, nenhuma preparação para falar é necessária e miraculosamente,
de alguma forma, lhes serão dadas as mensagens divinas. É verdade que Pedro
pregou seu sermão no dia do Pentecostes no impulso do momento, como
poderíamos dizer, mas a sua mente e coração já tinham sido cheios da Palavra
escrita, pois o próprio Senhor tinha aberto a sua mente para entender as
Escrituras para que o Espírito de Deus usasse o que já estava preparado em
Pedro pelos ensinamentos do próprio Cristo.
Isso é importante para todos que estão buscando o poder para o
serviço. O Espírito do Pentecostes não mudou. O padrão do Seu cotestemunho
com um crente, dando poder para testemunhar, é claramente visto nos Atos dos
Apóstolos. Todo testemunho que deram, ainda que breve, estava de acordo com
as Escrituras, em simplicidade de linguagem e calma e coerente sequência de
pensamento. Foi uma linguagem clara que poderia ser verificada na Palavra
escrita por todo crente. Todo testemunho incorporado ao Evangelho, conforme
prenunciado nas Escrituras do antigo Testamento, foi cumprido diante dos
olhos deles. “E matastes o Príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou... somos
testemunhas... Arrependei-vos” (At 3.15-19). “… vós crucificastes e a quem
Deus ressuscitou dentre os mortos…” (At 4.10). “O Deus de nossos pais
ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus
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deixou a Igreja desde então. Orar pelo Espírito Santo agora é ignorar o fato
histórico do Pentecostes”. Esse argumento tem desencorajado a expectativa,
tem refreado o fervor de muitas congregações e silenciado suas orações. Mas
isso é contrário à Palavra de Deus e está em desarmonia com as operações de
Deus na história da Igreja. A Bíblia não patrocina a doutrina da bênção uma vez
para sempre. Antes, ela nos estimula a esperar chuvas de bênção sobre a terra
seca. Foi impossível para o derramamento que veio no Pentecostes afetar
pessoas que não estavam presentes ou congregações ainda não existentes. É
óbvio que os benefícios espirituais do Pentecostes devem ser prolongados para
além da vida daqueles que foram os primeiros a recebê-los. O Espírito deve
encher não apenas aquele primeiro grupo de aproximadamente cento e vinte
pessoas, mas também outros, ou as bênçãos daquela experiência cessariam
com a morte do último membro do grupo original.
Tudo isso parece razoável, mas temos uma palavra mais segura da
Escritura. Algum tempo depois do Pentecostes, um grupo de crentes se
encontrou para orar por fortalecimento e poder para satisfazer a emergência
então enfrentada por eles e angariar a ajuda de Deus a favor deles. “E, tendo
orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios do
Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus” (At 4.31). Alguns
deles eram do grupo original que fora cheio no Pentecostes. Outros casos de
derramamentos estão registrados em Atos 8.10 e 19. Todos esses ocorreram
algum tempo depois do ato original.
O ensino do Novo Testamento consiste em que o derramamento no
Pentecostes foi o começo histórico de uma era que devia ser caracterizada por
um derramamento contínuo do Espírito Santo. Por meio do profeta Joel, Deus
tinha prometido que Ele, durante os últimos dias, derramaria Seu Espírito
sobre toda carne. A frase “os últimos dias” aplica-se a um período que começa
com o primeiro advento de Cristo e continua até o segundo (veja Joel 2 e Atos
2).
A promessa de Deus do derramamento de poder está destinada à
Igreja por todo o tempo da sua batalha terrena e nos é confirmada pelas
experiências registradas há 1.900 anos. Enquanto a cristandade como um todo
tem estado contente com o credo e a forma, sempre houve um bem pequeno
grupo dentro do corpo maior que provou as promessas e se deleitou com os
frutos do Pentecostes. As reformas, a grande atividade missionária, os súbitos
reavivamentos de comunidades e nações foram o sinal do avanço de Deus, o
Espírito, em poder. Uma das últimas visitações espirituais nos proporcionaram
os morávios, os metodistas, o Exército da Salvação e uma galáxia de pregadores
e missionários poderosos cujos nomes estão no Livro da Vida, e mesmo nos dias
de hoje há evidência de que Deus ainda está derramando Seu Espírito.
Então, se Deus deseja derramar Seu Espírito sobre nós, por que mais
cristãos e mais igrejas não recebem uma experiência de poder como aquele da
primeira Igreja? Alguns o receberam, mas por que o número é tão pequeno?
Quando a provisão é tão ampla e a promessa tão certa, o que nos impede?
Um obstáculo para receber o poder de Deus é o medo do
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sentimentalismo. Alguns professores de Bíblia declamam contra os
sentimentos. O sentimento e a fé são opostos um ao outro, ensinam alguns, e o
ouvinte entende que qualquer demonstração de emoção deve ser evitada a
qualquer custo.
Este antissentimentalismo, embora patrocinado por algumas
pessoas boas, não é bíblico. Onde na Bíblia é dito que sentimento e fé estão em
desacordo? O fato é que a fé gera sentimento tão certamente quanto a vida gera
movimento. Podemos ter sentimento sem fé, mas nunca podemos ter fé sem
sentimento. A fé como uma fria luz impassível é completamente desconhecida
na Escritura. A fé daqueles heróis da Bíblia listados no livro de Hebreus
invariavelmente despertou emoção e os conduziu à ação positiva em direção à
fé deles. Uma afirmação, uma promessa, uma advertência sempre produziu um
correspondente sentimento no coração do crente. Noé foi “movido pelo temor”.
Abraão “alegrou-se” e “obedeceu”. O livro de Atos é quase hilário com o
regozijo. Possivelmente, o melhor resumo de tudo isso é feito por Paulo
escrevendo aos romanos: “Porque o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo” (Rm 14.17), e Pedro diz: “… mas
crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso” (1 Pe 1.8).
Outro obstáculo é o medo do fanatismo. Os excessos de alguns que
professam elevados conhecimentos espirituais fecharam as portas para a vida
de poder de muitos filhos de Deus. Eles cometeram o erro de colocar todo o
ensinamento acerca do Espírito Santo na mesma categoria e
consequentemente não terão nada a ver com isso. Isso deve ser lamentado. Eles
devem ser ensinados que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus e é tão gracioso e
belo como o próprio Salvador. As palavras de Paulo devem ser guardadas na
mente: “Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de
amor, e de moderação” (2 Tm 1.7). O Espírito Santo é a cura para o fanatismo,
não a causa dele.
Ouvindo constantemente aqueles que não têm o Espírito pregando
sobre o Espírito causa o endurecimento do coração e atrapalha grandemente o
povo de Deus. Não há nenhuma doutrina tão deprimente como a doutrina do
Espírito quando apegada à fria passividade e descrença pessoal. Os ouvintes
darão as costas em apatia a uma exortação para serem cheios do Espírito, a
menos que o próprio Espírito esteja dando a exortação por meio daquele que
fala. É possível aprender essa verdade e pregá-la fielmente e ainda ser
totalmente destituído do poder. Os ouvintes sentem a falta e se afastarão com o
coração entorpecido. Não é oposição deles à verdade, mas uma reação à falta de
realidade. Muito raramente um dos ouvintes pode dizer a outro que está
preocupado. É como se eles estivessem ouvindo um eco e não uma voz ou vendo
um reflexo e não a própria luz.
Outra coisa que impede os crentes de desfrutar do poder do Espírito
Santo é o hábito de instruir os que O buscam a “tomá-lO pela fé” quando eles se
tornam conscientes da sua necessidade da plenitude do Espírito Santo. Os
benefícios da expiação devem ser recebidos pela fé. Isso é básico na teologia da
redenção, e qualquer afastamento disso é fatal para a verdadeira experiência
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convincente do que uma convicção mental baseada em raciocínio ou
conclusões baseadas em evidências, contudo sólido e verdadeiro. Pois o
testemunho divino torna o invisível Senhor uma viva e presente realidade para
o crente, uma Pessoa conhecida, obedecida e amada, tão verdadeiramente
quanto os discípulos O conheciam e O amavam quando Ele andou na terra
como Homem. Evidência cristã baseada em fatos históricos é de grande valor,
mas pode-se dizer que seja principalmente no tocante ao desvendamento
intelectual, para assim abrir a porta para a revelação dada pelo Espírito ao
coração.
O poder divino para testemunhar é a grande necessidade da Igreja
cristã, até mesmo das igrejas onde o evangelho é realmente pregado; quão
poucos há para os quais o invisível Senhor é uma realidade viva. O resultado é
que há pouca devoção pessoal a Ele, e ainda menos conhecimento da Sua voz e
do Seu controle pessoal sobre a vida do crente. Pode haver muito conhecimento
sobre o Senhor Jesus com muito pouca comunicação direta e pessoal com Ele
nos detalhes diários da vida, muito pouco andar e falar de perto com Ele. A
Igreja precisa de poder para testemunhar para que o Cristo exaltado seja
revelado como uma Pessoa viva, atuando e operando no mundo, como Ele fez
quando caminhou na terra.
Capacidade para Testemunhar
Temos de ponderar alguns pontos que nos ajudarão a ver as
características da provisão do Espírito que veio sobre a primeira Igreja para
dar-lhes o poder para testemunhar. A recepção do Espírito, soprado sobre o
grupo reunido no cenáculo no dia de ressurreição, tem um lugar importante.
Ali o Senhor ascendido mostrou-lhes as Suas mãos santas e o lado com as
marcas da Sua crucificação e paixão. Eles O reconheceram como Aquele que foi
crucificado e ressuscitado e ali receberam d'Ele o Espírito Santo, comunicandolhes a nova vida de ressurreição. Ali compreenderam o caminho da nova vida
que lhes foi revelada. Eles deveriam ser os representantes do Senhor ascendido,
como Ele tinha representado o Pai. Andando em novidade de vida,
compartilhando a vida do Senhor ascendido, eles deveriam ser um sacerdócio
santo.
Mas Pedro ainda ia pescar, e ainda se considerava afligido pela
evidente falta de confiança do Senhor nele, e ainda manifestava a curiosidade
natural nas ações dos outros (Jo 21.3, 17, 22). Em poucas palavras, embora
tivesse recebido o Espírito Santo no soprar do Senhor ascendido, ainda era
necessário ser equipado para testemunhar. Foi por isso que Senhor disse
àqueles mesmos discípulos: “Ficai... até que do alto sejais revestidos de poder”
(Lc 24.49). No dia da ressurreição, Ele tinha dito: “Recebei o Espírito Santo”
(Jo 20.22), e agora Ele diz: “Ficai... até”. O primeiro estágio é a preparação para
o outro. Em um o crente deve receber, no outro o Espírito divino virá em poder
energizante no momento em que for necessário no serviço, o qual somente Ele
pode ocasionar.
O Espírito Santo Usa a Palavra Escrita
A condição mais importante de preparação para o enchimento de
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Aqueles que são enviados pelo Espírito Santo e partem sob a Sua
ordem sempre terão muito para contar, mas não sobre eles mesmos.
Recebemos a vida eterna como um dom de Deus, e quando recebemos o
Espírito Santo, Ele dá, ou melhor, Se torna o poder em nós, mas esse poder
deixará de ser nosso no momento em que nos tornarmos independentes ou
autoconfiantes. A única esperança do crente ou da Igreja pelo poder na oração
ou pregação, vivendo por Deus ou trabalhando com Ele, é encontrada na
perpétua habitação e operação interior do Espírito. Se Ele for amado, louvado e
adorado como Deus, se a Sua presença e controle forem reconhecidos e
apreciados, se tudo for feito sob Sua autoridade e para a glória de Jesus, Ele
continuará a fazer da Igreja o verdadeiro corpo de Cristo.
Do livro The Acts of Holy Spirit (Os Atos do Espírito Santo).

PODER PARA TESTEMUNHAR
Sra. Jessie Penn-Lewis

Em Atos 1.8, lemos as palavras do Senhor: “Mas recebereis a virtude
do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas…”. Isso
coloca ênfase no próprio Espírito Santo, não no poder, e “minhas testemunhas”
enfatiza o pessoal, o vivo Senhor e Sua obra, como o propósito do poder do
Pentecostes. O Senhor tinha predito isso quando disse: “Mas, quando vier o
Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de
verdade, que procede do Pai, ele testificará de MIM. E vós também testificareis,
pois estivestes comigo desde o princípio” (Jo 15.26-27). Eles foram
testemunhas oculares da Sua vida, das Suas obras, da Sua morte e ressurreição,
mas para tornar esse conhecimento pessoal da Sua passagem pela terra
conhecida, eles precisariam do cotestemunho do Espírito Santo do poder e
glória de Jesus como o Senhor ascendido ao céu.
O propósito e o poder do Pentecostes, por isso, podem ser
condensados nas palavras “poder para testemunhar”. Há uma distinção no
grego entre as duas palavras traduzidas como poder no português: uma
significa autoridade e a outra capacidade – dunamis. Poder para testemunhar
tem o último significado. Não autoridade para testemunhar, mas capacidade
para testemunhar. É a mesma palavra usada na ressurreição de Cristo: “… vive,
contudo, pelo poder – pela capacidade, energia – de Deus” (2 Co 13.4); “… e o
poder da sua ressurreição…” (Fp 3.10 – ARA); “… declarado Filho de Deus em
poder…” (Rm 1.4). Poder para testemunhar, por isso, significa uma provisão
divina para testemunhar, uma energia divina, nada menos do que o próprio
Deus na pessoa do Espírito Santo entrando nos crentes para torná-los
efetivamente testemunhas do invisível, ainda assim vivo, Cristo. Por essa razão
os ouvintes chegam ao conhecimento dos fatos da Sua morte, ressurreição e
ascensão tão claramente como se também tivessem sido testemunhas oculares
desses estupendos eventos.
É dado ao crente um testemunho divino que é infinitamente mais

cristã. Paulo ensina enfaticamente que o Espírito é recebido pela fé e repreende
qualquer um que ensine de outra forma. Portanto, parece ser saudável instruir
aquele que busca a “tomá-lo pela fé”, mas há algo errado. A pessoa é forçada a se
perguntar se as palavras “pela fé” significam a mesma coisa quando usadas por
professores modernos e quando usadas por Paulo. Um contraste severo pode
ser observado entre os cristãos cheios do Espírito do tempo de Paulo e os
muitos que hoje reivindicam serem cheios do Espírito. Os convertidos do
tempo de Paulo receberam o Espírito pela fé com certeza, mas eles de fato O
receberam. Atualmente, milhares passam pelo movimento de tomá-lO pela fé e
creem que realmente O tomam, mas mostram pela sua contínua fraqueza que
não O conhecem em verdadeiro poder.
O problema parece ser com a nossa compreensão de fé. A fé, como
Paulo a via, era algo vivo que conduz à completa rendição e obediência aos
mandamentos de Cristo. A fé em nossos dias muitas vezes significa não mais do
que uma humilde aceitação a uma doutrina. Muitas pessoas, convencidas da
sua necessidade de poder, mas não querendo passar pela dolorosa luta da
morte para a vida velha, se voltam com alívio a essa doutrina do “tomá-lO pela
fé” como um escape para sua dificuldade. Mas são elas que constituem a
“multidão misturada” que retarda o progresso da Igreja e causa a maioria dos
problemas quando as coisas apertam. E a menos que a vejam de forma
diferente depois e decidam passar pelo difícil caminho, estarão fadadas a
passar o resto da sua vida em secreta decepção.
Lembre-se de que ninguém jamais recebeu o poder do Espírito Santo
sem O conhecer. Ele sempre se anuncia à consciência interior. Deus derramará
Seu Espírito sobre nós em resposta à fé simples, mas a verdadeira fé será
acompanhada pela profunda pobreza de espírito e coração anelante de poder e
irá se expressar em forte clamor e lágrimas.
Do livro Paths to Power (Caminhos do Poder).

O CHAMAMENTO E ENVIO DO ESPÍRITO
Arthur Pierson

Em Mateus 9.37-38, Jesus disse: “Rogai, pois, ao Senhor da seara,
que mande ceifeiros para a sua seara”, e no começo de Atos 13 lemos a respeito
da Igreja primitiva fazendo exatamente isso e trazendo à realidade a missão
mundial aos gentios. Em Atos temos uma Igreja que ora e o chamamento divino
e envio dos obreiros. Quando a Igreja servindo ao Senhor jejuou, “disse Espírito
Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado” (At
13.2). Como poderia a personalidade e a atividade do Espírito Santo nas
questões da Igreja ser mais claramente ensinadas! Somente uma pessoa fala,
chama pelo nome e envia. O Espírito nomeia os próprios homens que Ele
escolheu e os envia adiante.
Aqui está uma nova exposição da autoridade do Espírito: “E assim
estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram... (At 13.4)”. O Espírito Santo tem
os seus apóstolos, pois a palavra apóstolo, ou missionário, significa aquele que
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é enviado. Até aqui o termo apóstolo queria dizer os escolhidos por Cristo
pessoalmente ou em nome de Cristo, mas no capítulo seguinte, referindo-se a
Barnabé e Saulo, lemos: “E dividiu-se a multidão da cidade; e uns eram pelos
judeus, e outros pelos apóstolos” (At 14.4). O Espírito de Deus dá a autoridade e
envia quem Ele quiser como apóstolos. O pensamento importante é que esses
homens, que Ele tinha escolhido, foram enviados. A igreja em Antioquia orou,
mas o Espírito Santo comissionou e enviou. Aqueles que foram chamados pelo
Espírito e enviados adiante por Ele seriam acompanhados por sinais da Sua
presença e poder. Assim que Saulo começa seu novo ministério em Pafos, é-lhe
dada a prova de estar cheio do Espírito quando lança juízo sobre Elimas, o
mágico (At 13.9). Quando esse capítulo se encerra, é-nos dito que “os discípulos
estavam cheios de alegria e do Espírito Santo” e a Pessoa divina é mantida
diante de nós, e a plenitude da alegria é vista como um dos atos do Espírito
Santo.
No capítulo catorze, verso três, temos outro exemplo da obra do
Espírito: o Senhor “dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que
por suas mãos se fizessem sinais e prodígios”. Cristo tinha prometido que
quando os discípulos testemunhassem d'Ele, encontrariam Outro que daria
testemunho com eles e para eles, um testemunho maior confirmando e selando
o deles mesmos (Jo 14 e 15). E por todos esses Atos do Espírito Santo podemos
traçar o avanço desse duplo testemunho, em que havia de fato um testemunho
triplo, para eles, com eles e por meio deles. Aqui se refere ao Seu testemunho
em relação à confirmação deles e da obra deles. Enquanto eles testemunhavam
de Cristo ressurreto, o Espírito também lhes dava o Seu testemunho deles e da
palavra deles, por meio de sinais e maravilhas operados no poder do Espírito, e
por meio do maior de todos os milagres, um coração regenerado. O testemunho
em conjunto do Espírito Santo com aquele dos discípulos mencionados nesse
verso pode ser comparado com tais versos como: “Aquele Espírito de verdade...
testificará de mim e vós também testificareis” (Jo 15.26-27); “E eles, tendo
partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e
confirmando a palavra com os sinais que se seguiram” (Mc 16.20);
“Testificando também Deus com eles, por sinais, e milagres, e várias
maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade” (Hb 2.4).
Em Atos 14.26, lê-se: “E dali navegaram para Antioquia, de onde
tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam
cumprido”. Isso se parece com Atos 15.40, onde uma frase semelhante pode ser
outra referência indireta à direção do Espírito Santo e mostra que Ele tinha
especialmente colocado à parte esses dois para a obra missionária. O
compromisso, a presença, a direção e o poder do Espírito Santo estão ligados à
submissão de todos os verdadeiros cooperadores. O endosso de um lado e o
compromisso do outro são os segredos do poder no serviço. O Espírito Santo só
pode administrar enquanto nos confiamos à Sua abençoada regra e controle, e
todos aqueles que são consignados pela Igreja e se confiam à Sua direção e
governança divina terão, como Paulo e Barnabé, muito para dizer à Igreja do
que Deus fez com eles. Deus o Espírito Santo atua por meio de instrumentos
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humanos e pode fazer grandes coisas, tanto no abrir as portas da fé para os
incrédulos como na confirmação da obra da fé nos crentes, se encontrar
instrumentos que estejam inteiramente confiados ao Seu cuidado.
Esse encargo e entrega de nós mesmos ao Espírito corresponde
àquele aspecto da fé salvadora que é apropriadamente chamada de confiança.
Tem sido dito: “Fé é receber, confiança é entregar”. Uma toma, a outra dá.
Alguém toma o dom da vida eterna de Deus com base na Sua Palavra, e então
devolve aquela vida para ser guardada e usada por Ele. Isso é expresso pela
palavra rendição ou oferta, “mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre
mortos” (Rm 6.13). Paulo escreve a Timóteo: “Porque eu sei em quem tenho
crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito” (2 Tm 1.12).
Aqui estão os quatro degraus da fé: conhecimento, crença, convicção e entrega.
Assim, em nosso relacionamento com o Espírito Santo há um duplo
aspecto. Primeiro, nós O recebemos como o dom da ressurreição de Cristo,
então nos entregamos para que habite em nosso interior, operando
interiormente em nós e então operando exteriormente nos outros. O primeiro
ato é a abertura do coração e de todo o ser para a Sua abençoada chegada, o
segundo é de se entregar ao Seu domínio e poderio, serviço e controle de todo o
ser para que Ele possa encontrar cada membro do corpo, cada faculdade da
mente, cada afeto do coração obediente aos Seus comandos e pronto para fazer
o que Ele diz.
A lição suprema a ser aprendida por todos os discípulos é esta alegre,
agradecida e sincera rendição ao Espírito. Todo o Seu poder está à disposição
de todo crente que está, antes de tudo, à Sua disposição. “E assim estes,
enviados pelo Espírito Santo, desceram...” (At 13.4). Isto é, sendo enviados
foram de uma vez, implicitamente rendendo-se à Sua orientação. Um
evangelho sobrenatural está destinado a realizar resultados sobrenaturais e
precisa de um poder sobrenatural por trás dele e dos seus mensageiros. Nós,
que somos os arautos de Cristo, temos de sentir que não apenas estamos
tratando com coisas divinas, mas com uma Pessoa divina, e que somente
quando O obedecemos e nos submetemos ao Seu controle e orientação é que
podemos ter o poder. Pode-se falar de consagração, mera resolução humana,
que não tem nenhuma experiência do Espírito tomando posse, mudando toda a
vida e derramando abundantemente o amor de Deus. É possível haver a obra,
mas tudo em humana diligência e não do Espírito. Quão maravilhoso quando
alguém é enviado pelo Espírito, indo ao Seu comando, e poder dizer com
Miqueias: “… estou cheio do poder do Espírito do Senhor…” (Mq 3.8 – ARA).
Quando Barnabé e Paulo concluíram a primeira viagem missionária,
eles voltaram para Antioquia e “quando chegaram e reuniram a igreja,
relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a
porta da fé” (At 14.27). Então, a caminho de Jerusalém, “passavam pela Fenícia
e por Samaria, contando a conversão dos gentios; e davam grande alegria a
todos os irmãos” (At 15.3). Da mesma forma, em Jerusalém, “lhes anunciaram
quão grandes coisas Deus tinha feito com eles” e “contavam quão grandes
sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles” (At 15.4-12).

