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Nós, frequentemente, esperamos Deus mover-se de uma ou duas maneiras: ou enviando um derramamento
sobrenatural do seu Espírito Santo para alcançar multidões para o seu reino, ou enviando julgamento para trazer
as pessoas de joelhos, ou até mesmo destruí-las. Mas, amado, este não é o método que Deus usa para mudar as
coisas no dia mau. A sua forma de reconstruir ruínas tem sido comumente usada por homens e mulheres que
foram tocados. E ele o faz enchendo-os com o seu Espírito Santo e os enviando à guerra com grande fé e poder!
“Todos ficaram cheios do Espírito Santo” (Atos 2:4).
Você é testemunha de Deus na sua cidade! Ele usa leigos que ficam sozinhos com ele, o buscam e oração,
rendem os seus corações e, então, vão em frente cheios os Espírito Santo, fé e poder. Se Deus não tem te usado,
pode ser porque você não tem sido usável. Isto acontece quando crentes ficam “olhando para a glória”, ao invés
de se prepararem para serem usados.
Os discípulos deliciaram-se na glória quando Jesus ascendeu aos céus. Eles poderiam ter ficado lá pra sempre,
aproveitando o resplendor, mas o anjo do Senhor amavelmente os repreendeu: “Por que vocês estão olhando
para o céu?” (Atos 1:11). Havia muita preparação necessária e tarefas para serem concluídas: “Então eles
voltaram para Jerusalém.... [e] eles se reuniam sempre em oração” (Atos 1:12-14).
Quando você surge da busca por Deus, pode ficar ousado diante de colegas de trabalho, família, todos, e o seu
testemunho evocará uma dessas duas reações: arrependimento genuíno ou raiva. De qualquer maneira, pelo
poder do Espírito Santo, você falará uma palavra que “corta o coração”.
Siga adiante no poder do Espírito Santo, levando a luz de Jesus a qualquer lugar que você vá.
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