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INTRODUÇÃO

Nesta série de lições,  estaremos estudando alguns preciosos ensinamentos,  extraídos do Livro de Atos dos

Apóstolos. Entendo que o livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas (At 1.1, 2). Sendo pois o livro

de Atos o único livro histórico do Novo Testamento, ele continua a narrativa que o autor havia começado em

seu Evangelho. Hoje estaremos nos concentrando na promessa e derramamento do Espírito Santo sobre os

Discípulos. 

1) Uma pergunta fora do propósito. At 1.6 

À pergunta dos discípulos “restaurarás  TÚ neste  tempo o reino a  Israel”?  JESUS deu uma resposta  e  fez

também uma promessa:  “não vos pertence saber os tempos e as estações que o PAI estabeleceu pelo seu

próprio  poder,  mas  recebereis  a  virtude  do  Espírito  Santo  que  há  de  vir  sobre  vós  e  sereis  minhas

testemunhas” (At 1.7-8). Esse era o ponto: os discípulos queriam o Governo (Reino) e JESUS queria lhes dar

poder  para  serem  mártires  (testemunhas).  Pode  ser  que  esse  seja  também  nosso  problema  atualmente,

enquanto estamos querendo cada vez mais governar e reinar, como os discípulos também almejavam, nosso

Senhor nos quer como servos e testemunhas neste mundo cada vez mais perdido de sua vontade. 

2) O Cumprimento da promessa. (Lc 24.46-49; At. 1-4) 

JESUS  havia  determinado  aos  discípulos  que  não  se  ausentassem  de  Jerusalém  até  que  do  alto  fossem

revestidos de poder para cumprirem a missão. Este era o fator determinante para esse propósito já que o

Mestre sabia que eles não conseguiriam realizar a tarefa a eles dada sem esse poder. Eles, pois, obedeceram e

não saíram de Jerusalém até que receberam a promessa. No dia de Pentecostes (At 2.1-2), veio sobre eles o

cumprimento  dessa  promessa  e  todos  foram  cheios  do  Espírito  Santo  até  transbordarem.  Estavam  agora

capacitados para a realização da grande obra da edificação do corpo de Cristo na terra. Haviam recebido o

poder prometido por JESUS e(Jo 16.7-8) estavam prontos a partirem por toda parte começando por Jerusalém

(local onde estavam), Judéia (a região onde se encontrava Jerusalém e as suas cidades circunvizinhas), Samaria

(Cidade que odiavam) e até os confins da terra. Embora eles odiassem Samaria (por motivos regionalistas e

históricos) ainda assim deveriam evangelizá-la, pois no cumprimento da missão não cabe acepção de pessoas,

seja por raça, cor, etnia, seja por qualquer outro motivo. Devemos levar a mensagem de JESUS a todos os

homens; o que é a sua soberana vontade. (Jo 3.16; 1 Tm 2.1,3,4). 

COMPARTILHAMENTO 

Compartilhe com o grupo sua experiência do Batismo com o Espírito Santo e se ainda não é batizado, como está

sua busca para ser? 

CONCLUSÃO 

Meditando sobre essa lição concluímos que só a Graça do Senhor JESUS nos faz capazes e, através do Espírito

Santo, nos dá condições para realizar nossa tarefa evangelizadora. Não negligenciemos pois a busca do Espírito

Santo em nossas vidas e reuniões, pois sem Ele nada de relevante conseguiremos realizar. Amém! (Jo 16.8-11) 

Pr. Elias Luiz de Queiroz


