FAZEMOS A OBRA DE DEUS COM O PODER DE DEUS
“Eu lhes envio a promessa de meu Pai; mas fiquem na cidade até serem revestidos do
poder do alto" (Lucas 24:49)
Após três anos sendo capacitados por Jesus Cristo os discípulos finalmente
teriam a oportunidade de colocar em prática tudo o que aprenderam. Eles viram como
pregar, curar, admoestar, amar e tantas outras lições. Imagino a ansiedade deles
quando viram Jesus subindo aos céus. Talvez um dos discípulos - quem sabe Pedro, o
mais falador de todos eles – tenha dito algo do tipo: - Conte comigo Jesus, eu vou fazer
direitinho o que você nos ensinou. A tristeza de se despedirem de Jesus estava sendo
mediada pelo entusiasmo de fazer a obra, de ganhar vidas, de ser sal e luz nesse mundo.
Porém, Jesus tinha uma última lição a ensinar. E essa talvez fosse uma das lições mais
difíceis. Apesar de terem aprendido tantas coisas, algo faltava para fazerem a obra:
poder! E não era poder humano, econômico ou institucional. Eles só conseguiriam
realizar a obra com o “poder do alto.” Que poder era esse? Lendo Atos 2 percebemos
que se tratava do poder do Espírito Santo de Deus. Os discípulos só poderiam fazer a
obra de Deus com o poder de Deus!
O grande avivalista Andrew Murray dizia que o fracasso de muitos projetos na
igreja se deve ao fato de que queremos fazer a obra de Deus com o poder
humano. Uma de suas célebres frases sobre isso foi: “não é a ciência e nem a
competência que garantem a vitória mas sim o poder do Espírito Santo.”
Muitos cristãos não entendem assim. Talvez pensem que as mesmas
ferramentas que são utilizadas na sociedade funcionem na igreja. Isso é um engano. Por
esse motivo que Jesus deixou claro aos discípulos que deveriam aguardar até serem
revestidos do poder do Espírito Santo de Deus.
Hoje nós também dependemos do poder do Espírito Santo para fazer a obra de
Deus. A Bíblia diz que devemos ser cheios do Espírito Santo (Efésios 5:18) e que não
podemos apagar sua ação em nós (1 Tessalonicenses 5:19). É esse poder que nos
capacita para fazer a obra do Senhor. Nossos recursos humanos são insuficientes:
precisamos de Deus para fazer Sua obra!
Quando entendemos que precisamos do poder do Espírito
Santo então acontece algo maravilhoso em nós: vamos sendo
transformados pelo Senhor. Ele vai nos moldando, nos capacitando
através de dons e talentos, vamos sendo transformados para que
sejamos melhor aproveitados na obra dEle. Sentimos o desejo ardente de buscar ao
Senhor, confessamos e abandonamos nossos pecados, testemunhos de nossa fé com
ousadia e adoramos ao Senhor em Espírito e verdade (João 4:24). Que mudança
fantástica acontece quando o Espírito Santo age em nós!
A obra de Deus é grande. Muitos desafios estão diante de nós. Porém, não será
apenas com nossa capacidade ou recurso humano que venceremos. Dependemos de
Deus! E essa dependência significa que o Espírito Santo precisa agir em nós para que
estejamos prontos para esses desafios. Permita que o poder do alto também inunde sua
vida. Isso sim fará toda a diferença.
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