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A igreja atual está cheia de santos silenciosos que não querem criar movimentos. Até porque, ninguém quer
problemas! Porém, alguns dos discípulos foram grandes perturbadores da ordem. Paulo e Silas andaram no poder
do Espírito e “arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo” (Atos 15:26). Numa ocasião, Paulo
confrontou uma vidente e expulsou o espírito maligno dela, levando uma cidade inteira ao tumulto. Os donos da
mulher que fora liberta arrastaram Paulo e Silas ao mercado para serem julgados diante dos magistrados da
cidade. Eles os espancaram e os jogaram na prisão (veja Atos 16:16-24).
Certamente, deve ter parecido que Satanás venceu esta batalha, porém, o poder de Deus estava com estes
perturbadores do Espírito Santo. “Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a
Deus... De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente
todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram” (Atos 16:25-26). Um dos resultados disso foi que
o carcereiro se ajoelhou diante dos homens e clamou: “Senhores, que devo fazer para ser salvo?” (Atos 16:30).
Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram diretamente para a casa de Lídia e encorajaram os seus irmãos
no Senhor (veja Atos 16:40).
Paulo e Silas desafiaram destemidamente os poderes da escuridão e um sistema religioso morto e corrupto.
“Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga...,
explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: ‘Este Jesus que lhes
proclamo é o Cristo’” (Atos 17:1-3). A sinagoga de Tessalônica provavelmente teve cultos silenciosos por anos,
sem perturbações. Diligentemente, eles ensinavam as escrituras e exteriormente pareciam santos. Então, Paulo
entrou em cena e em apenas três semanas pregando o reino de Jesus, transformou toda aquela região.
Você já desejou ser mais fervoroso em seu testemunho? Satanás te fez ter medo dos homens? A Bíblia diz:
“Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês” (Tiago 4:7). “Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder” (Efésios
6:10). Que Paulo e Silas te inspirem a ser ousado em seu testemunho por Jesus.
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