AUMENTANDO A PRESENÇA DE DEUS
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

AUMENTANDO A PRESENÇA DE DEUS

David Wilkerson (1931-2011)March 26, 2019
Deus está fazendo algo novo em sua igreja hoje. Essa grandiosa obra do Espírito não pode ser encontrada num
único local. Ela está acontecendo ao redor do mundo, porém, você não precisa viajar longe para observá-la. De
fato, a “novidade” de Deus pode estar tão perto quanto a igreja mais próxima.
Deus está levantando ministros e um povo que se apropriarão dessa verdadeira benção. Tal benção tem sido
deturpada e corrompida pela igreja moderna e, agora, o Senhor deseja renová-la para o povo que ele convocou.
Deus disse a Moisés que existia apenas uma fórmula para a sua benção (veja Números 6:22-27) e que outros
métodos para abençoar são inaceitáveis. A benção que ele descreve a Moisés tem três áreas:

“O Senhor te abençoe e te guarde” (Números 6:24). Isto fala a respeito do cuidado poderoso de Cristo. É
a maior benção de todas: o entendimento de que o próprio Cristo cuida de nós. O povo de Deus dos
últimos dias se apropriará desta promessa da aliança para receber um novo coração e um temor santo.
“O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça” (6:25). Isto descreve uma igreja de
consciência limpa, não cauterizada. Até porque Deus não pode mostrar a sua “face” – ou seja, a glória da
sua graça – até que você esteja seguro nele. Isto implica no favor; você não é mais um estranho para
Deus, mas alguém protegido a seus olhos.
“O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz” (6:26). Isto fala da presença de Deus crescente. Aqui se
encontra a marca de algo novo que Deus está fazendo: um povo prostrado que recebe o toque do amor e
da confiança de Deus. Este toque íntimo os mantém prostrados em oração e eles ouvem a sua voz
claramente. O tempo todo, um ministério puro está sendo gerado neles.
Aqueles servos que estiveram na presença de Deus não são inquietos e manipulados. Eles são dotados com
grande paz e, por causa desta paz, têm o próprio semblante de Cristo. Quão maravilhoso é saber que podemos
entrar na sua presença livremente.
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