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“FICAI EM JERUSALÉM”
Lucas 24:49
Introdução: Jesus determinou que seus discípulos não se ausentassem de Jerusalém, mas que
esperassem a promessa do Pai. Atos 1:4. Foi quando de repente veio do céu um som, como de um
vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. Atos 2:2 E todos foram
cheios do Espírito Santo Atos 2:3a. Esta promessa diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que
estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 3:39.
Porque Jerusalém ?
Jerusalém foi o lugar escolhido por Deus para cumprir seu propósito. Esta questão de lugar é muito
importante, sobre Jerusalém estavam as bênçãos da prosperidade, estavam as bênçãos da paz, e
principalmente a bênção da unção. Para levar o povo até Jerusalém, onde emanava leite e mel, muitos
tiveram que passar pelo deserto, muitos morreram no deserto, mas teve alguém ousado que
conquistou a terra - Josué. Eu sei que muitos tiveram que passar por um deserto, muito tiveram que
sofrer. Muitas vezes nós murmuramos: “Senhor, porque não está acontecendo comigo? O que eu fiz?
Que deserto é este?” Muitos até querem a unção, mas não estão querendo passar pelo deserto. Sei que
muitos ainda estão vivendo a fase do deserto, mas é tempo de decisão, morrer no deserto ou chegar à
terra da promessa.
Ficar.
Ficar fala de aliança, aliança fala de casamento, casamento fala de multiplicação. Quer ver a
multiplicação de Deus. FIQUE! É tempo de parar, é tempo de ficar em Jerusalém, é tempo de viver a
realidade de uma igreja apostólica, da igreja de Atos não só em repartir o pão, não só na oração, mas
na autoridade espiritual, na unção. Você vai ser testemunha em muitos lugares, mas é tempo de
revestimento, é tempo de perseverar, é tempo de aliança, é tempo de derramar do Espírito. Não
desobedeça, não fique parado no lugar errado, não estacione sua vida, não passe a vida toda
esperando as coisas acontecerem. Se você não estiver em Jerusalém, elas não acontecerão.
“Acorda tu que dormes, desperta pois o momento, Ninguém sabe, a hora é incerta fique esperto, fique
firme, olho vivo, acordado, não cochile” este e uma parte da musica não vou ficar pra trás do grupo
Promises. Você não pode ficar para trás nem pra frente demais, mas fique para posição de Deus, fique
em Jerusálem, fique na tenda de Deus, quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e
ficava à porta da tenda; e o Senhor falava com Moisés. Êxodo 33:9. Tenda apontava para Cristo que foi
preciso morrer na cruz do calvário para que Nele tenhamos abrigo seguro, pois a tenda servia como
abrigo, proteção, amparo. Somente em Cristo, que é a nossa Tenda, podemos ser salvos dos perigos;
somente em Cristo estamos seguros e salvos dos ataques de satanás
Sair.
A ordem de Jesus não foi só de ficar parado esperando, Ele também deu ordem de avançar, Ide por
todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura Marcos 16.15 semeando a semente da palavra, Rm
10.13 e Tiago 5.19 nos diz a recompensa dos que anunciam as boas novas de salvação.
“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado
será salvo; mas quem não crer será condenado.” Marcos 15.15-16

