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Uma Mensagem de Convidado Para Uma Hora de Necessidade
Algo está faltando em nosso meio. Acabou, e precisamos trazê-lo de volta. Uma única igreja não consegue fazer
isso acontecer; o corpo todo de Cristo deve se unir em um espírito e buscar a Deus para que Ele realize. Eu estou
falando sobre o poder de Cristo para mudar e transformar pessoas que estão em uma necessidade tremenda.
Todos nós temos amigos, vizinhos e pessoas que ainda não sabemos que estão sofrendo. Deus tem poder para
realizar milagres em suas vidas, e você e eu estamos envolvidos. Agora é a hora de acreditar para que isso
aconteça.
Dois mil anos atrás, enquanto os seres humanos estavam no ponto mais baixo, Deus pôs em movimento seu
plano para nos salvar. Jesus, sentado à direita de Deus, abriu mão de todo o seu poder no céu e adentrou a
história humana. “Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo no madeiro, para que pudéssemos morrer
para o pecado e viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes curado” (1 Pedro 2:24).
O Senhor não apenas enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, mas também nos deu o Espírito Santo e um
plano para fazer discípulos construindo sua igreja. Os primeiros cristãos que ele levantou eram um corpo dinâmico
de crentes ativos em oração.

Apesar da terrível perseguição e oposição, os primeiros cristãos se moveram no poder
do Espírito Santo.
“Nosso evangelho não chegou a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e com plena
convicção” (1 Ts 1:5). Os primeiros cristãos testemunharam alguns dos mais surpreendentes atos de Deus na
história. O Senhor fez coisas milagrosas através deles, e eles foram unificados em trazer suas boas novas ao
mundo. “Agora, o número total dos que acreditavam era de um só coração e alma. E com grande poder os
apóstolos estavam testemunhando da ressurreição do Senhor Jesus” (At 4:32-33).
A igreja primitiva sabia que seu propósito era espalhar as boas novas do poder e do amor de Deus, e eles tiveram
grande sucesso ao levarem o Evangelho ao mundo em nome de Jesus. Nos primeiros 25 anos da igreja, passou
de 120 pessoas para mais de 100.000. Deus estava se movendo entre eles e aumentando seus números
diariamente.
Tudo isso aconteceu apesar da oposição de inimigos poderosos. Em Atos 12, a Bíblia nos diz que a maior ameaça
à igreja foi o rei Herodes. Herodes fez de sua missão exterminar os cristãos, e seu primeiro plano de ataque foi
livrar-se de seus líderes.
Herodes mandou prender Tiago e, eventualmente, o executou. Em seguida, ele prendeu Pedro com planos de
executá-lo também. Essas foram sérias ameaças ao povo de Deus; eles sabiam que estavam lutando por sua
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própria sobrevivência. Se Pedro fosse morto, todo cristão provavelmente seria alvo.
Desesperados, os primeiros cristãos fizeram a única coisa que tinham poder: eles oraram. A oração é a força dos
impotentes. Deus agirá por nós, mas devemos ser pacientes. “Pois a visão ainda aguarda o tempo determinado;
ela apressa-se para o fim – ela não falhará. Se parece lento, espere por ela; certamente virá; ela não demorará”
(Habacuque 2:3).
Como o livro de Atos mostra, a igreja de Jesus Cristo não apenas sobreviveu, mas prosperou. Sobrenaturalmente
ele abriu as portas da prisão, não apenas para libertar Pedro mas a João também. Ele resgatou a vida de Paulo
de muitos perigos. Todas essas coisas construíram a fé dos novos cristãos e continuaram a enfrentar todos os
obstáculos ao Evangelho.

Durante os momentos mais cruciais da igreja, Deus fez milagres por seu povo.
Ele realizou maravilhas através de Moisés, Elias e outros até a igreja primitiva. Ele também coloca esse poder
incrível em nossas mãos para fazer o mesmo trabalho.
“E nos últimos dias, Deus declara, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e seus filhos e suas filhas
profetizarão, e seus jovens terão visões e seus velhos sonharão; mesmo em meus servos e servas naqueles dias
derramarei meu Espírito, e eles profetizarão. E mostrarei maravilhas no céu acima e sinais na terra abaixo” (Atos
2:17-19).
O que nossa geração está fazendo com esse poder? Parte do avivamento dos anos 60 e 70 foi tocado quando
David Wilkerson chegou à cidade de Nova York. Eu estava em uma gangue, literalmente correndo solto, quando o
Senhor chamou David para vir nos alcançar. O vício em heroína foi um grande problema, então ele iniciou o
Desafio Jovem, e as pessoas foram libertadas pelo poder do Espírito Santo.
O problema das drogas não estava apenas no gueto, no entanto; só começou lá. Ele se espalhou pela classe
média e alta. Os jovens brancos tinham dinheiro para drogas; esses eram os filhos dos líderes da sociedade em
todos os níveis. Vi aquelas crianças brancas deixarem suas casas para morar no gueto onde vendiam seus corpos
por drogas.
Deus interveio nos guetos da cidade de Nova York, nos subúrbios e nas pequenas cidades.
Na época, muitas das grandes denominações da igreja não ouviram falar do batismo do Espírito Santo. Os
católicos, presbiterianos, luteranos e metodistas começaram a receber o poder do Espírito Santo, e milagres
começaram a acontecer. Deus enviou um avivamento a este país, e as pessoas se converteram e deram seus
corações a Jesus Cristo.
Isso não aconteceu através de pessoas poderosas. Aconteceu através de pessoas comuns que acreditavam que
Deus poderia fazer isso, pessoas que oravam e agiam com fé. Esse avivamento se espalhou por todo o Estados
Unidos e Europa. Pessoas de todos os lugares estavam clamando por Jesus para salvá-las.

Quando pensamos em Deus nos usando para o avivamento, muitos de nós desanimam
por causa de nossas batalhas pessoais.
Às vezes, todos enfrentamos grandes problemas em nosso casamento, nossa família, nosso trabalho, nossos
relacionamentos. Enquanto tentamos resolver esses problemas, o diabo nos condena por causa de nossos
problemas. É quando desanimamos. Nos subestimamos a nós mesmos e a capacidade de Deus de nos usar. Nos
julgamos por realizações que não alcançamos. Tudo isso mata nossa auto-estima.
Há um grande segredo para vencer essa batalha. Paulo nos diz: “Porque não tenho vergonha do Evangelho,
porque é o poder de Deus que traz a salvação a todos que creem” (Romanos 1:16).
Paulo é um dos maiores exemplos de Deus para nós. Ele tinha problemas que ninguém sabia. Ele escreveu sobre
eles em Coríntios, mas nunca nos disse o que eram. Apesar desses problemas, Paulo foi quem recebeu
revelações de salvação, transformação e mudança. Ele foi quem ficou na frente de líderes religiosos, reis, pessoas
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com o poder de tirar a vida dele, mas Paulo não tinha medo de nada. Ele falou a verdade, e o Senhor realizou
milagres poderosos na vida de Paulo.
O próprio Paulo teve uma transformação milagrosa. Ele era um perseguidor, um assassino de cristãos, e ele
acreditava nessa missão. Deus teve que detê-lo através de uma intervenção milagrosa. Ele humilhou Paulo
cegando-o temporariamente, depois falou com Paulo do céu, dizendo-lhe que Jesus Cristo tem todo o poder e que
Jesus é a resposta.
Assim, um dos maiores missionários e professores da história se tornou o Apóstolo Paulo por um milagre. Para
que isso aconteça em nossas próprias vidas, temos que acreditar que também veremos a glória de Deus em ação.
Temos que acreditar no livro de Atos; temos que percorrer suas páginas e ver os milagres que Deus fez. Sua
mensagem é para todos em todas as gerações!
O poder de Deus é revelado quando oramos com fé. Acreditamos que Deus é capaz de fazer o que pedimos?
Hebreus 11:1 diz: “Agora a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem”
(ESV). A fé exige que, como Paulo, eu retire o peso do meu orgulho, dúvida e medo, e permaneça diante de Deus
quebrado e vazio com nada além de uma confiança crua. Eu preciso tapar meus ouvidos às vozes que me dizem
o que Deus pode e não pode fazer, ou como Deus trabalha ou não. Eu preciso permitir que Deus me mostre por si
mesmo. Deus quer que eu supere minhas dúvidas, esmague meus medos, esqueça as limitações naturais e entre
no mundo do poder sobrenatural.

Não importa o quão sombrio as coisas possam parecer, Deus é maior que a sua dúvida.
Deus tomará sua fé nua, por menor que seja, e criará um milagre maior do que você jamais sonhou ou imaginou.
Ele tem um histórico de usar o insignificante para realizar o impossível. “Para o homem é impossível, mas não
para Deus. Pois tudo é possível para Deus” (Marcos 10:27).
A vida cristã é construída na fé. Sua fé pode mover a mão de Deus. Sua fé pode abalar os céus em favor de
alguém. Sua fé pode fazer o diabo fugir. Andamos pela fé, não pela vista.
Deixe o Espírito Santo encher você com sua tremenda unção. Seja paciente na fé enquanto Ele cura seus
problemas; essas coisas não podem parar seu trabalho de avivamento. Ele lhe dará palavras para falar; Ele lhe
dará coragem e ousadia. Que o Senhor encha cada um de nós com sua compaixão e misericórdia pelo trabalho
que o Espírito Santo está nos chamando a fazer. Que a igreja seja mais uma vez um corpo saudável para levar as
boas novas a um mundo que precisa delas mais do que nunca.
Permaneça na verdade da Palavra de Deus. Acredite na Palavra dele para você. Abrace a direção dele, e você
verá milagres.
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