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INTRODUÇÃO

Os grandiosos ensinamentos do sermão, proferido por Jesus, no evangelho de João, jamais seriam
esgotados nestas poucas lições. São muitos assuntos abordados por nosso Senhor. Mas não teríamos
como deixar  de  abordar  a  promessa  desse  outro  Consolador:  “Eu da  parte  do  Pai  vos  enviarei”
(Jo.15.26,27);  pois  esse assunto foi  abordado no capítulo anterior (Jo.14) e também no posterior 
(Jo.16),  fazendo  destes  três  capítulos  um  ensino  único.  Portanto,  é  da  máxima  importância  que
encerremos estas lições falando sobre isso!

A certeza da vinda do Consolador (Espírito Santo)

Jesus não disse: se o Consolador vier, mas disse: “Quando Ele vier”, dando assim a entender que a
vinda desse outro consolador era certa e necessária. Muitas religiões pensam poder agradar ao Pai
sem reconhecer o Filho (Jo 8.19). Mas nós, cristãos, corremos o risco de pensar poder agradar ao
Filho sem receber o Espírito. Quando Jesus disse a respeito desse outro consolador (Lc.11.13):  “Ele
testificará (revelará) de mim (Jo.16.14)”, podemos compreender que, sem o ministério do Espírito
Santo entre nós,  não pode haver testemunho (evangelização) eficaz,  pois  é exatamente o Espírito
Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo (Jo.16.7-11). Aprendemos, assim, que
o  ministério  do  Espírito  Santo  na  igreja  e,  em  cada  crente  individualmente,  é  absolutamente
necessário e indispensável,  pois é Ele quem produz seu fruto em nós (Gl.5.22) e nos faz produzir
muitos frutos para Jesus. O trabalho primordial do Espírito Santo é apontar para Jesus (Jo.16.14).
Jesus exortou seus discípulos a saírem para trabalhar para Ele, mas, antes de receberem a promessa
do Pai (Lc.24.49), sabia que eles não conseguiriam. Mas, ao se cumprir o dia de pentecostes (At.2),
todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a proclamá-lo. Ainda hoje continuamos a obra que
eles começaram, por causa desse poder maravilhoso que está em nós também.

Como receber o revestimento do Espírito Santo

Primeiro, é preciso desejá-lo de todo o nosso coração e, depois, buscá-lo com todas as nossas forças
(Jr.29.13). Jesus afirmou que todos os que pedem recebem e os que buscam encontram (Lc.11.10).
Observe a pertinência do que Jesus falou:  “se vós que sois maus, sabeis dar bons presentes para
vossos filhos,  quanto mais vosso Pai  celestial  (que é bom) dará o Espírito Santo àqueles,  que o
pedirem?” (Lc.11.13). Vejam aqui que não há nenhuma outra condição imposta, não há acepção de
pessoas. É desejar ardentemente e o pedir. Se é assim, por que será que, muitos de nós não o temos
recebido?  Uma  resposta  óbvia:  porque  temos  pedido  ´pouco  e  buscado  menos  ainda.  Quando
tivermos a experiência de uma vida cheia do Espírito Santo, não nos contentaremos com nada menos
que isso, pois é o poder desse Consolador que nos habilita a viver uma vida abundante, cheia de
esperança e de alegria (Jo.10.10; Gl.5.22). Ele nos ilumina (I Jo.2.27); intercede por nós (Rm.8.26);
tira toda confusão; nos faz arder do amor Divino (Rm.5.5); nos reveste do poder do alto (Lc.24.49);
nos renova e também nos ressuscitará (Rm.8.11).

COMPARTILHAMENTO

Você  já  recebeu  este  poder  do  alto?  Se  já,  compartilhe  com  o  grupo  como  foi  essa  experiência;
compartilhe também o que você acha que o está atrapalhando de receber. Lembre-se do que Jesus
prometeu: “vós sereis batizados não muito depois  destes dias” (At.5).

CONCLUSÃO

Sempre foi o desejo de Deus habitar com o seu povo. Vemos isso de  Gênesis (Gn.3.8) a Apocalipse 
(Ap.21.3). Esse desejo se cumpriu na pessoa e na obra do Espírito Santo, pois “Ele habita em nós para
sempre (Jo.14.16)”. Amém 
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