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Seminário O Espírito Santo
2. O Poder do Espírito Santo
Os discípulos antes de receber o poder do Espírito Santo.
Mateus 26:51:
Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do
sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha.
Mateus 26:56b
Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram.
Vamos ler Marcos 14:30-31, 33 a 41 e 66 a 72
Marcos 16:11
Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram.
Marcos 16:14
Mais tarde Jesus apareceu aos Onze enquanto eles comiam; censurou-lhes a
incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto
depois de ressurreto.
Lucas 24:25 e 26
Ele lhes disse: “Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que
os profetas falaram! Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória?”
João 20:24 a 27
Tomé, chamado Dídimo, um dos Doze, não estava com os discípulos quando Jesus
apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: “Vimos o Senhor!” Mas ele lhes disse: “Se
eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam
os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei”.
Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles.
Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse:
“Paz seja com vocês!” E Jesus disse a Tomé: “Coloque o seu dedo aqui; veja as minhas
mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia”.
Será que estes homens estão prontos para serem os líderes da Igreja Primitiva?
Quanto tempo eles iriam precisar ficar de “recuperação”?
A Missão
Atos 1:1 a 4
Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e
a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio
do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus
apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo.
Apareceu-lhes por um período de quarenta dias falando-lhes acerca do Reino de Deus.

Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: “Não saiam de
Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei.
Quarenta dias... apenas seis semanas depois de negar, fugir, dormir em vez de orar, duvidar
etc.. eles serão os líderes da Igreja Primitiva.
Mateus 28:16 a 20
Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando
o viram, o adoraram; mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse:
“Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês,
até o fim dos tempos”.
Marcos 16:14 a 18
Mais tarde Jesus apareceu aos Onze enquanto eles comiam; censurou-lhes a
incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto
depois de ressurreto. E disse-lhes: “Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a
todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será
condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão
demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se beberem algum veneno
mortal, não lhes fará mal nenhum; imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão
curados”.
Jesus entregou uma missão a estes homens...uma missão tão importante que vai determinar o
destino eterno dos seus ouvintes: ou o inferno ou o céu!
Lucas 24:48 a 53
"Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai; mas
fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto”. Tendo-os levado até as
proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a
abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para
Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a
Deus.
Atos 1:4, 5 e 8
Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: “Não saiam de
Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João
batizou coma água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito
Santo”...Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da
terra”.
O que foi o último mandamento do Senhor Jesus aos discípulos... ir ao mundo inteiro pregando
o evangelho, ou esperar em Jerusalém até receber a promessa do Pai? Foram as duas coisas.
Estou te enviando numa missão... pregue o evangelho... você tem que ir, então espera!
Todos os discípulos tiveram um encontro face-a-face com a sua natureza humana, sua
fraqueza, sua humanidade. Nunca podemos cumprir nossa missão com Deus até ter um
encontro conosco mesmo, até descobrir quem nós somos e que nós não somos.

Além de saber da sua fraqueza, estava pesando sobre os discípulos a responsabilidade da
missão que o Senhor Jesus entregou a eles. Então, o que foi eles fazeram?
Vamos ler Atos 1:12 a 14
O que é a Promessa do Pai?
Provérbios 1:23
Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei
os meus pensamentos.
Isaías 44:3
Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca; derramarei meu
Espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre seus descendentes.
Ezequiel 36:27
Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a
obedecerem fielmente às minhas leis.
Ezequiel 37:14
Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria
terra. Então vocês saberão que eu, o SENHOR, falei, e fiz. Palavra do SENHOR”.
Ezequiel 39:29
Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a nação de
Israel. Palavra do Soberano, o SENHOR”.
Joel 2:28
“E, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as
suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões.
Dez dias se passaram...os discípulos entenderam que não poderiam cumprir os seu destino
sem o poder do Espírito Santo, eles continuarm orando, buscando.
Vamos ler Atos 2:1 a 24, 36 a 41
O Espírito Santo transforma
covardes em corojosos
vencidos em vencedores
medrosos em ministros
apatéticos em apóstolos
incrédulos em invencíveis
e temorosos em testemunhas

Muitas vezes esquecemos que
a Igreja Primitiva começou
não com um comitê
mas com uma comoção
não com estratégias humanas
mas com um estrago Divino
não com a lógica do homem
mas com a loucura de Deus
não com os planos dos Apóstolos
mas com o poder do Espírito Santo
Qual foi a diferença entre o Pedro antes e o Pedro depois?
Os três encontros:
1. Um encontro consigo mesmo, com sua natureza humana, com a sua fraqueza (ex. Lucas
22:62)
2. Um encontro com o amor, a compaixão e a perdão de Jesus (ex. João 21:15-17)
3. Um encontro com o Espírito Santo. (ex Atos 2:14)

