#63
O batismo do Espírito Santo (final)
 O mundo está cansado de religiões; as pessoas vão às igrejas aos domingos, sentam e
esperam receberem as bênçãos. Você acha que a Igreja de Jesus Cristo foi feita para
isso, todo domingo, sentar-se no banco e receber a benção? Depois, durante a semana,
pedindo aconselhamentos ao pastor. Entra ano sai ano, muitas pessoas permanecem as
mesmas. Ou então, tem muitas pessoas que vão atrás de outras pessoas, atrás das
bênçãos de outras pessoas. O que é isso?
 A Igreja tem que começar a andar nos padrões da Palavra de Deus, cada membro do
corpo de Cristo tem que ser revestido do poder de Deus. O batismo do Espírito Santo é a
porta para caminhar no poder de Deus, não é a finalidade. Temos que conhecer bem
esse assunto na Palavra de Deus, para não sermos enganados pelo Diabo ou por
doutrinas de homens. Por muitos anos a Igreja foi enganada pelo diabo e ficou sem
caminhar no poder do Espírito Santo, porém veio à renovação e a renovação é trazer de
volta à Igreja, aquilo que se perdeu por causa da mentira do diabo; é trazer de volta os
dons do Espírito Santo para à Igreja, um por um.
 Quando Jesus andou na aqui terra, ele exercia todos os dons do Espírito, mas quando foi
embora, o Espírito Santo veio agir diretamente na Igreja, no corpo de Cristo. Para a Igreja
andar como Jesus andou, tem que haver a manifestação de todos os dons do Espírito
Santo, não pode haver “essa Igreja local só fala de salvação”; “aquela outra só prega a
cura física”, “a outra só fala de libertação”; não, tem que ser como foi com Jesus:

Lucas 4:18~19;
“O Espírito do Senhor está
sobre mim ...”
 A Igreja tem agir nos dons do Espírito Santo. A reforma, na época de 1500 D.C., trouxe
de volta “o justo viverá pela fé”, e a partir de então, o Espírito Santo começou a trazer em
“ondas”, em etapas, toda revelação que tinha ficado encoberta durante anos. Foi a época
negra da história do cristianismo, o diabo conseguiu quase que exterminar a Bíblia da
terra. Veio então, a onda que hoje se chama batista (a identificação com o Senhor
Jesus); depois apareceu a onda metodista (santificação de vida); veio o movimento
missionário moderno; depois o movimento pentecostal. Foram etapas, onde Deus trouxe
de volta toda revelação novamente, uma a uma, luz sobre luz.
 Porém, o que aconteceu? Os luteranos só faziam isso, os batistas só faziam aquilo, os
metodistas, presbiterianos, pentecostais, carismáticos, cada um em suas especialidades.
Foram anos de lutas, em que o diabo só provocou separações, divisões, provocou o
bloqueio da ação do Espírito Santo na Igreja.
 Mas hoje, a renovação está aí, e ela começa com cada um de nós, com cada membro do
corpo de Cristo. A hora que a Igreja entender que ela é Jesus Cristo na terra, tudo muda;
a Igreja é Jesus, então “andai como ele andou”, “assim como o Pai me enviou, eu vos
envio a vós.”
 Deus tem um plano para cada um de nós, esse plano já está preparado. Porém, andar no
mundo que jaz no maligno (I João 5:19), onde o diabo tomou tanto terreno, porque a
Igreja está “dormindo”, sem o poder de Deus? É lutar com armas desiguais; o inimigo
com metralhadoras, e nós com “canivete”.
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 Como são as nossas armas? A fonte do poder que você vai andar, é o Espírito Santo; as
nossas armas são espirituais, são os dons do Espírito Santo com o qual somos
revestidos. Pensem um pouco; um soldado ganha armas, munição, é treinado, e vai usar
para que? Vai usar para ele? Onde ele vai usar as armas e para que? Para defender o
seu território, para acabar com o inimigo, para por o inimigo para correr, para tomar de
volta as coisas que foram roubadas. A arma não é para você passar o tempo. Os dons
são dados pelo Espírito Santo a nós, para sermos capacitados para a luta, temos que
saber manejá-los conforme está escrito na Bíblia.
 O batismo do Espírito Santo é para nos capacitar para a “guerra”. Quando recebemos o
batismo do Espírito Santo, temos que passar da área da benção, para a área do poder;
porém, passaremos antes pelo deserto, como aconteceu com Jesus. Somos levados para
o deserto, o diabo vem nos confrontar, porque vai começar um ministério em nossa vida.
Essa hora é a hora perigosa, é a hora que você pode se acomodar e não querer
enfrentar. Não se deixe abater, vá em frente, você tem armas, é só analisar como Jesus
fez lá no deserto e fazer o mesmo. É preciso um ato de fé.
 A Igreja está tímida, está paralisada, porque creu na mentira do diabo. É preciso
intrepidez e falar: “Pai, me dá recursos, enche o meu espírito”. Precisamos sair de uma
vida espiritual parada e pedir ao Pai que haja um mover real do Espírito Santo dentro de
nós.



João 7:37
“Se alguém tem sede, venha a mim e beba.” Notem que Jesus não disse: “venha a mim e
beba.” Há uma condição, e aí entra a nossa parte; “se alguém tem sede.” Faça uma
análise dentro de você, você tem sede de Deus?
Um aluno chegou para o seu mestre e falou: eu quero muito conhecer a Deus, o que
devo fazer? E o mestre pegou aquele moço e enfiou a cabeça dele dentro de um rio e a
segurou ali por um longo tempo. Depois pegou e soltou o moço e perguntou: o que você
mais queria nessa hora? O moço respondeu: ar.
Então o mestre disse: você vai conhecer a Deus, quando você desejar Deus em sua vida
como você desejou esse ar.

 Você deseja Deus dessa forma em sua vida? Davi um dia disse a Deus: a tua graça é
melhor do que a vida. Isso quer dizer que, se a graça de Deus for sair da minha vida, me
tire a vida. Em muitas áreas da nossa vida isso já acontece, mas em outras ainda
estamos muito longe. Não dê ouvido a mais uma mentira do diabo: ah, está muito
fanático. Deus não aceita partes, Jesus não morreu meia morte, ele morreu inteiro. O
sacrifício da lei que tipificava que apontava a morte de Jesus Cristo era o cordeiro pascal,
e tinha que ser comido por inteiro, o que sobrava tinha que ser queimado. Isso significa
que quando você aceita Jesus, quando você vive em Jesus, você tem que estar inteiro
com Jesus dentro de você. Não podemos ficar falando a Deus, nesta área não, aqui eu
não preciso mudar isso ainda não; isso aqui sim, isso aqui não. Isso não existe na Bíblia,
Deus não aceita que façamos assim, ele falou: ou tu és quente ou tu és frio, morno eu
vomito da minha boca. Quente é aquele que é aquecido pelo Espírito Santo; frio é aquele
que não quer saber de Deus, mas ainda se ouvir a Palavra de Deus, tem chance de
conhecer a Deus; porém o morno, o que Deus não quer, é aquele que fica no meio do
caminho.
 A Bíblia é assim, é preto ou branco, não tem cinza; cinza é o que o diabo colocou através
dos grandes filósofos, os quais o mundo reverencia. Nós estamos em “guerra”. Deus não
fala assim: olha, agora você aceitou a Jesus, você quer entrar numa guerra? Você já
259

estava em guerra; você se tornou filho de Deus e continuará em guerra, e ainda maior,
porém agora Deus te capacitará para vencer as batalhas. Antes, o que era uma luta
inglória, o que era derrota, agora é luta gloriosa e vitória.


Romanos 8:31~39;



II Coríntios 2:14~17;



I Coríntios 15:57;



I João 4:4;

se Deus é por nós, quem
será contra nós?
Graças, porém, a Deus
que em Jesus sempre nos
conduz em triunfo.
graças a Deus que nos dá
a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
maior é aquele que está
em nós do que aquele
que está no mundo.

 Vida cristã não é “pic-nic”, vida cristã é guerra. Algumas músicas nos confundem e dizem
que vamos para o céu, que vamos para a terra de Canaã. Canaã não é o céu, céu é a
nova Jerusalém; Canaã é guerra. O que aconteceu quando os israelitas entraram em
Canaã? Guerra. Quando você for evangelizar alguém, não prometa uma “vida cor-derosa”; “olha, é tudo maravilhoso, você não tem que mudar nada, você só tem o nome no
rol de membros de uma Igreja, e só.” Como não tem que mudar nada? Você entra numa
guerra que Satanás vem com tudo contra você e não é necessário mudar nada? Nossa
realidade é que é diferente, somos vitoriosos, entramos para o “time vitorioso”, somos
mais que vencedores, mas é guerra; guerra já vencida, mas é guerra.
 Vida cristã não é fácil; o diabo perdeu mais um e você acha que ele vai ficar quietinho?
Glória a Jesus que nos leva em vitória, com Jesus vamos de glória em glória. Se você
não está em guerra, alguma coisa está errada em sua vida. Quanto mais perto do fim,
mais poder precisamos para suportar as lutas.
 Deus deu a terra aos filhos dos homens; o homem entregou a terra a Satanás, com toda
legalidade de agir aqui; mas, Jesus, o homem enviado por Deus, conquistou a terra de
volta e a deu para a Igreja, entenderam? Satanás não faz mais o que ele quer aqui na
terra, pois a Igreja está aqui; e ele está fazendo muitas coisas ainda, porque a Igreja está
quieta, porque a Igreja não assume seu papel; e não pode assumir, porque está sem
poder. Assim é também em nossas vidas, o diabo faz muitas coisas ainda contra nós,
pois não assumimos nossa posição em Cristo Jesus.


Lucas 4:5~19;

O Espírito do Senhor está sobre
mim...

Cada um de nós hoje pode pegar essa passagem e declará-la em sua vida. Jesus nos
enviou como Pai o enviou.

 Há duas figuras na Palavra de Deus que Jesus usou com referência ao Espírito Santo.


João 4:5~14
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- V.14; “mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede; pelo
contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida
eterna”; algumas versões dizem: “um poço que salta para a vida eterna.” Quando
Jesus dá uma figura, temos que prestar muita atenção. Uma água a beber; quando
você bebe água, ela vai para onde? Para dentro. E Jesus disse: quem beber desta
água (que é ele mesmo), dentro dele haverá uma fonte, um poço, que salta para a
vida eterna. Onde está a vida eterna? Em Deus, no céu. Portanto, há uma fonte, que
é vertical; é um poço de água dentro de mim que está comunicante com o Pai. Essa é
uma figura do Espírito Santo.

João 7:37~39
- V.38; “Quem crê em mim... do seu interior (do seu ventre) correrão rios de água
viva”. Agora imaginem o rio correndo do seu ventre, faz a figura; mas notem, não é
rio, “rios de águas vivas”; os rios correm horizontalmente.
 O poço (a fonte) é vertical e os rios de águas vivas correndo horizontal. Quando o Espírito
Santo vem sobre mim, há em mim uma fonte (um poço) que salta para a vida eterna,
para o Pai, para o Trono de Deus; mas há outra coisa, são rios de água viva fluindo do
meu ventre, (rios, horizontal) que vão atingir muitas outras pessoas. Quando o Espírito
Santo vem sobre mim, rios correm, e quem se aproxima de mim vai ser atingido por
esses rios. A Igreja de Jesus Cristo, cada membro do corpo de Cristo, tem que ser assim;
alguém que está morto, separado de Deus, chega perto de um desses rios de águas
vivas e diz: ah, algo me atingiu; que coisa, eu chego perto dessa pessoa e parece que
tem alguma coisa diferente, eu também quero isso.
 Mas hoje, muitas pessoas do mundo, quando observam a Igreja querem fugir, pois é uma
coisa estranha, é a religião do não, da tristeza, da autocomiseração, da derrota, da cara
triste, da fofoca, da divisão. Enquanto você estiver assim, não vai acontecer nada, mas
quando você se expuser para Deus e o Espírito Santo descer, te batizando, tomando
conta de sua vida, você será revestido do poder de Deus. Muita coisa irá mudar em sua
vida, você é então revestido de poder para ser testemunha real de Jesus na terra. Haverá
também, manifestações sobrenaturais como o falar em línguas estranhas e os demais
dons do Espírito Santo.
 Agora, como receber isso, como entrar por essa porta? A primeira coisa que vimos Jesus
falando, “quem tem sede”, você tem sede? Você crê você quer? Leve todas as dúvidas,
leve tudo para Deus. Às vezes, as manifestações sobrenaturais podem demorar um
pouco, mas não perca meu irmão, não perca a benção, não perca a entrada por essa
porta. Peça ao Espírito Santo de Deus para demolir tudo em você que se levanta contra o
conhecimento de Deus. Mas atenção, após entrar nessa benção, leia a Bíblia e coloque
essa manifestação na ordem bíblica; você que já foi batizado pelo Espírito Santo, faça o
mesmo também. É uma benção, mas não fique só na benção, passe para área do poder
e lembre-se, Jesus recebeu o batismo e foi para o deserto. O que é o deserto? Isso é um
problema seu com Deus. Leia as passagens nos evangelhos, aprenda e siga o que Jesus
fez.

 Assim como ele andou; não queira o poder pelo poder, você tem que estar consciente
porque Deus te dá isso, porque isso é oferecido; ele já te deu. Tem pessoas que ficam
buscando, porém já foi dado, não precisa buscar, é só receber pela fé.
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Atos 19:2;



Atos 2:39;

recebestes vós o Espírito Santo
quando crestes?
porque a promessa vos pertence a vós,
a vossos filhos, e a todos os que estão
longe; a quantos o Senhor nosso Deus
chamar.

 Quando você recebeu Jesus Cristo em sua vida, você fez alguma coisa? Foi só crer, você
nem sabia o que ia receber. Quando você recebeu a informação de que ele já tinha feito
tudo, você simplesmente abriu sua boca e falou: eu o aceito como meu Senhor e
Salvador; e você tem certeza que foi salvo. Você abriu a boca e recebeu, foi um presente.
 Após receber esse dom, é necessário falar em línguas estranhas? O falar em línguas
estranhas, é a manifestação, é a demonstração. E isso foi dado para que? Como vimos
na Bíblia, isso foi dado para edificação de nosso espírito. Porém, há casos em que a
pessoa recebe o batismo, recebe o Espírito Santo, e não fala em línguas estranhas.
Acontece assim, porque a mente da pessoa está bloqueada. Lembre-se, nossa mente
fica fora dessa manifestação; entregue suas cordas vocais e deixe o Espírito Santo,
temos que vencer a barreira de nossa mente. Recebe pela fé.
 Agora, o Espírito não vai pegar sua boca, você tem que falar; abre sua boca e não pense.
Mas como? Não sei o mecanismo, isso é por conta do Espírito Santo. Quando você está
em sinceridade, entendeu o propósito de Deus, quer, crê se coloca nas mãos de Deus, o
Espírito Santo é derramado sobre sua vida; ele foi dado, era a operação normal no início
da Igreja. Devemos orar a Deus para que isso aconteça em nossa vida, orar sem
restrições, orar crendo; é sua fé na Palavra de Deus. Se você está em sinceridade de
coração, ore e receba, é para você hoje. Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre
vós o Espírito Santo, Jesus não mandou pedir, mandou receber; pense nisso, não
mandou pedir, Jesus mandou receber. Amém?
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