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“Revestimento do Espírito, uma marca necessária”
Atos 1 e 2
“De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam
assentados” (Atos 2.2).
Introdução: Quem de nós já não teve uma experiência marcante com Deus? Algo que foi significativo e que
podemos contar para muitas pessoas como foi e o que mudou a partir dali em nossas vidas? Assim é
Pentecostes, uma experiência marcante. O pentecostes foi marcante para todos s discípulos, para a cidade de
Jerusalém, bem como para todos nós.
No dia de pentecostes o Senhor cumpre a profecia feita por intermédio do profeta Joel (Joel 2:28), derramando
do Espírito Santo sobre toda a terra, através dessa benção a igreja tem garantia, é revestida das marcas da
mudança e também de um novo e maravilhoso e abençoado estilo de vida para uma vida frutífera e marcada
pela presença do Senhor. Vejamos três marcas do Pentecostes na vida dos crentes em Cristo Jesus.
I - A MARCA DE UMA GARANTIA.
Paulo escrevendo aos Efésios em 1.13-14 afirma que os “que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da
vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa; o qual é o penhor
da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória”. Esta é a garantia que somos
dele. Todos os que receberam Jesus em suas vidas foram selados, marcados e comprados com pagamento
antecipado. Infelizmente muitos cristãos vivem amedrontados quanto à certeza de sua salvação. Fomos salvos
pela graça (Efésios 2.8-9), em nós não há mérito. Essa salvação é garantida porque o Espírito Santo agora
habita dentro de nós (João 14.17) e jamais nos abandonará (Hebreus 13.5).
II - A MARCA DE UMA MUDANÇA.
Enquanto estavam reunidos, houve um “de repente”. Jesus havia ressuscitado na páscoa, havia ficado com os
discípulos cerca de quarenta dias, foi assunto aos céus. Eles estavam reunidos e esperando que algo muito
especial acontecesse. Estavam no mesmo lugar (Atos 2.1), eram cerca de cento e vinte discípulos (Atos 1.15), em
obediência à ordem de Jesus. Mas Deus tinha um “de repente” para transformar aquela situação. Algo que
marcasse a vida dos discípulos e os levasse a uma nova dimensão de relacionamento com o Pai e com as
pessoas à sua volta. Foram revestidos de poder (Atos 1.8) para testemunhar, curar e operar sinais e prodígios
em nome de Jesus. Deus sempre tem um “de repente” para nós, para nos tirar de nosso comodismo, e de nossa
zona de conforto, e nos revestir para experiências novas a cada dia com ele e através dele.
III – VIDA NOVA.
A igreja após o Pentecostes experimentou o que a Bíblia chama de “contando com a simpatia do povo”. Havia,
sim, dons e prodígios especiais, mas havia agora um estilo de vida transformado pelo Espírito Santo (Atos 2:4247). Eram firmes nas doutrinas dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia plena
comunhão, estavam juntos, tinham tudo em comum. Era um estilo de vida que marcava e impactava a
sociedade da época. Assim como em Atos, precisamos marcar nossa cidade, e por onde passarmos, com a
marca de Cristo tornando-nos um, para que o mundo creia (João 17:21).
Conclusão: Podemos olhar para a igreja do Senhor Jesus e perceber que o pentecoste divide sua história,
antes de Pentecostes e depois de Pentecostes. Hoje vivemos na dispensação da graça e da presença do Espírito
Santo em nós. Desejamos que nossas reuniões de Núcleos e nossos cultos no templo sejam marcadas por uma
ação poderosa do Espírito Santo de Deus e que enquanto isso, sejam acrescentados pelo Senhor, dia a dia, os
que vão sendo salvos (Atos 2.47).
Nosso desejo é que o Espírito Santo que desceu em Pentecostes nos faça transbordar com luz, esperança e
alegria, e nos dê dê forças para glorificar nosso Senhor, para servirmos em nosso ministério aqui na terra com
amor. Que o Senhor nos faça resplandecer em sua graça, e que o poder especial do Espirito Santo seja
derramando sobre nós como foi no dia de pentecostes.
Pedimos ao Senhor Jesus em oração que repentinamente venha sobre nós, sobre todo o ministério fama, e
sobre toda a igreja de Cristo na face da terra um genuíno avivamento, da parte do Senhor, que marque esta
geração como uma geração cheia do Espírito Santo de Deus.
Shalon Adhonai!

