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06/13: “Cheios do Poder do Espírito” – Nm 11.4-17; Sl 51.10-17 e 139.7-12; Is 61.1-3
“Mas eu estou Cheio do Poder do Espírito de YAHU, e de Juízo e de Força, para anunciar a Jacó a sua
Transgressão e a Israel o seu Pecado” (Mq 3.8).
Olá Amado(a).

A conceituação do Espírito derramado sobre os homens no Novo Tempo
prometido por YAHU, nosso DEUS, através dos Profetas no passado, também
por Jesus, e confirmado no evento de Pentecostes, continua confusa quando se
identifica este “Espírito”, denominado por Jesus de “Espírito da Verdade”, com
as diversas formas de manifestações testificadas no Antigo Testamento, nas
Escrituras.
A teologia vê no Antigo Testamento o mesmo “Espírito” derramado no
Novo Testamento. Também não discute que, de certo, não havia “Espírito”
derramado no Antigo Testamento, do que se deduz pela Palavra dita por Joel
“derramarei do Meu Espírito” (Joel 2.28), fato que comprovamos com o dito
por DEUS antes do dilúvio “O Meu Espírito não permanecerá para sempre
no homem” (Gn 6.3).
Notamos que, as diversas referências a “Espírito”, apresentadas no Antigo
Testamento, nem sempre se relacionam a uma mesma forma de atuação ou
mesmo de identidade específica deste “Espírito”.
Exaltando o poder de YAHU o escritor do Livro de Jó afirma: “Com Seu
Poder agitou violentamente o mar; com Sua Sabedoria despedaçou
Raabe. Com Seu sopro os Céus ficaram límpidos; Sua Mão feriu a
serpente arisca...” (Jó 26:12-13). Entretanto, várias traduções usam no verso
13, “Com Seu Espírito ornou os Céus”..., demonstrando a confusão que o
dogma doutrinário induz.
O próprio texto básico acima (Miqueias 3.8) apresenta controvérsias em
outras versões: “Eu porém, estou Cheio do Poder do Espírito do SENHOR,
cheio de Juízo e de Força...” (ARA); “Eu, porém, estou Cheio de Força (do
Espírito do SENHOR), de Justiça e de Coragem...” (Versão Católica).
Num texto muito interessante vemos um episódio envolvendo Moisés. É
sabido que YAHU o dotou de capacidade para dirigir o povo Hebreu a ponto de
afirmar para Moisés que ele seria por Elohim (Deus).
Pois é, em Números 11.4-17, após Moisés se apresentar como que
cansado diante das murmurações do Povo, lemos a Palavra de DEUS para
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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Moisés: “Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel... e tirarei do
Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles; e contigo levarão a carga
do Povo, para que tu não a leves sozinho”.
Que Espírito estava sobre Moisés, senão um Espírito dado por YAHU?
Claro que este “Espírito” se reporta à capacitação dada a Moisés e que, da
mesma, YAHU também distribuiria sobre os setenta que passariam a auxiliar
Moisés nas atividades concernentes. Mas DEUS afirma que o retiraria de
Moisés...
Jesus como Mestre, se reportou ao Espírito da Promessa como a um
“Paracleto” e, assim, nos amplia o entendimento para fatos do passado onde
claramente se vê YAHU capacitando servos para alguma Obra ou evento
específico. Lembro ainda que, no Tempo dos Juízes, cada servo foi, antes,
capacitado por DEUS.
Assim, de Otniel (Jz 3.9-10) e Jefté (Jz 11.27-29) é dito que “O Espírito
de YAHU veio sobre ele”; Acerca de Gideão (Jz 6.33-36) é dito que “O
Espírito de YAHU revestiu a Gideão”; Acerca de Sansão é dito que “O
Espírito de YAHU se apossou dele” (Jz 14.5-7 e 15.12-15). Note-se,
inclusive, que não existe a forma “Espírito Santo”, no AT, encontrando-se em
Salmo 51.11: “...Não retires de mim o Teu Santo Espírito”.
Interessante é que no primeiro texto sobre Sansão, acima, é dito que “tão
poderosamente dele se apossou que ele rasgou o leão como a um
cabrito”; e no segundo texto se diz que o “Espírito de tal maneira dele se
apossou que as cordas que o prendiam se tornaram como fios de linho”, o
que demonstra cabalmente que a citação é de capacitação para atuações de
forma diferenciadas, como observado em todas as demais citações do Antigo
Testamento.
Através do Profeta Isaías é dito que o Messias (Ungido) será amplamente
Capacitado: “E repousará sobre ele o Espírito de YAHU, o Espírito de
Sabedoria e de Entendimento, o Espírito de Conselho e de Fortaleza, o
Espírito de Conhecimento e de Temor de YAHU” (Is 11:2). É a Unção do
próprio Espírito.
O Povo do Messias, a Igreja, recebeu de Cristo, por Capacitação, o Dom
do “Espírito da Verdade”. Seja YAHU louvado por Sua Fidelidade, nos
conduzindo à Verdade que Liberta! 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).

