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Atos 1.4-8; Atos 3 e 4

“Mas recebereis a Virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós; e ser-me-eis Testemunhas...” (Atos 1.8).

Olá Amado(a).

O título desta lição “Recebereis Poder”, pode levantar polêmicas a partir
de seu entendimento básico, sedimentado nas diversas Traduções/Versões,
usuais, se considerados as Promessas a respeito, os ensinos do Mestre e a
própria ocorrência do fato.
Nos referimos ao evento conhecido nas Comunidades Cristãs como
“Pentecostes”, quando se cumpre a Profecia pelo Profeta Joel (2.28), conforme
Escrito: “Eis que nos últimos dias, diz YAHU, derramarei do Meu Espírito
sobre Toda Carne”.
A este respeito também, pelo Profeta Isaías é dito “Derramarei o Meu
Espírito sobre a tua posteridade” (Is 44.3). Mais tarde, no Exílio Babilônico,
pelo Profeta Ezequiel é prometido: “Então Eu lhes darei um mesmo coração
e um Espírito novo porei dentro deles” (11.19).
Em Atos 1.4 é testemunhado que Jesus determina a seus discípulos não
se ausentarem de Jerusalém para que “esperassem a Promessa do Pai que,
disse ele, de mim ouvistes”. Voltamos assim às palavras de Jesus sobre a
vinda de “um Outro Paracleto” com funções específicas sobre a Igreja Comunidade de Crentes.
Em João 14.26 Jesus afirma que este Paracleto é o Espírito que o Pai
enviará, acrescentando: “ele vos ensinará todas as coisas e vos fará
lembrar tudo o que vos tenho dito”.
Em João 15.26 Jesus afirma que o Paracleto “que eu da parte do Pai
vos enviarei, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele testificará de
mim”.
Em João 16.13, após ter afirmado que este Espírito convencerá o Mundo
do Pecado, da Justiça e do Juízo, prossegue: “Ele vos guiará em toda a
Verdade. Não falará de si mesmo, mas de tudo o que tiver ouvido e vos
anunciará o que há de vir”.
Diante do acima exposto, nos deparamos com o dito por Jesus em Atos
1.8, onde verificamos a divergência no entendimento. As versões usuais ao
traduzirem “Mas recebereis Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).
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ser-me-eis Testemunhas...” têm induzido os leitores ao entendimento de
“potência” diante de fatos, circunstâncias e confrontos.
Entretanto, o texto é claro ao afirmar que o “Poder não é nosso”, mas
vindo e administrado pelo Espírito recebido. A “Ação” do Espírito em nós nos
conduzirá, nos orientará, nos ensinará, nos disponibilizará, nos fará
lembrar, nos capacitará e nos ajudará nas tarefas e situações diversas para a
Motivação da Outorga, Conforme a Promessa – “Ser-me-eis Testemunhas”
(“Sereis minhas Testemunhas”).
Por tudo o exposto temos preferido traduções semelhantes a: “Mas
recebereis a Virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós...” (Almeida
Corrigida e Revisada Fiel), ou “Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos
dará força...” (Versão Católica). Tudo conforme a Missão dada ao Espírito
Santo.
A isto se alinha o testemunho de Paulo: “Posso todas as coisas naquele
que me fortalece” (Fl 4.13), ao se reportar à sua capacidade de sofrer
tribulações na obra do Evangelho de Cristo, como explicado: “Aprendi a
contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade” (vs.1112).
No Livro dos Atos dos Apóstolos, distinguimos diversas situações com as
quais aprendemos das atribuições deste Paracleto. A desenvoltura e Ousadia
de Pedro diante dos Sacerdotes no Templo, após a Cura de um homem coxo,
nos mostra da extraordinária Ação do Espírito, capacitando homens simples, de
forma surpreendente, o que se constitui em Marca inequívoca de todo Discípulo
de Cristo.
É o Dom do Espírito, citado por Pedro no Discurso do Pentecostes aos
novos convertidos. Dom que, de forma alguma se assemelha ao fenômeno
decorrente das “línguas como de fogo” que motivou, por parte dos Discípulos, o
momento de Glorificação em Diversos Idiomas na ocasião.
Esse Dom, que não pode ser confundido com Carisma, é a Marca do
Cristão, que nos Capacita conforme a Promessa de Cristo, qual “força”
(energia) interior. No Pentecostes quase três mil almas foram Batizadas e, após
o segundo Discurso de Pedro, no Templo, o número dos que creram chegou a
cinco mil (4.4).
Louvemos YAHU, pois nos Capacitou com Espírito Santo, para
Evangelizarmos! Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).

