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08/13: “Enchei-vos do Espírito” – Romanos 8.1-17; Efésios 3.1-13 e 5.14-21
“E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas Enchei-vos do Espírito” (Ef 5.18).

Olá Amado(a).

Temos visto em nossos estudos semanais o quanto se encontra
distorcido o entendimento comum acerca da atuação do Espírito Santo
derramado naquele Pentecostes do Novo Testamento, principalmente, diante
das informações da própria Palavra Escrita. Não nos é lícito formular doutrinas
com subjetividade, pois, o Espírito Santo da Promessa, foi definido
claramente por Jesus como “Espírito da Verdade”.
Exatamente pela diversidade de doutrinas é que nosso estudo se
apresenta como que “repetitivo”. Assim, diante do tema sugerido acima –
Enchei-vos do Espírito, recapitulemos:
1. No passado DEUS, através de Seu Profeta, promete: “Eis que nos últimos
dias, diz YAHU, derramarei do meu Espírito sobre toda carne” (Joel 2.28);
2. No início de seu Ministério João Batista afirma: “Eu, na verdade, batizovos em água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu...
esse vos batizará no Espírito Santo e em fogo” (Lc 3.16);
3. Ao ensinar acerca do outro Paracleto (Ajudador) Jesus diz que o Paracleto
“que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da Verdade, que procede
do Pai, ele testificará de mim” (João 15.26);
4. Ao subir aos Céus, Jesus ordena a seus discípulos que “esperassem a
promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes”, afirmando, “mas
recebereis a Virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-meeis Testemunhas...” (Atos 1.4,8,15);
5. De todos os presentes no dia de Pentecostes é dito: “E todos foram cheios
do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o
Espírito lhes concedia que falassem” (At 2.4);
6. Pedro nesta ocasião discursa afirmando: “Mas isto é o que foi dito pelo
Profeta Joel” (Atos 2.16).
Portanto, da recapitulação acima, aprendemos:
a). No evento conhecido por Pentecostes, entre os Cristãos, sucedeu o
cumprimento da Promessa de YAHU, no passado, através do Profeta Joel, e,
portanto, ocorreu Cumprimento de Profecia;
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b). Deste evento, sendo Cumprimento de Promessa de YAHU, se
entende que o Espírito Prometido “já foi derramado sobre toda a
Humanidade”. Assim, toda a Humanidade recebe a atuação do Espírito Santo.
c). Entende-se também, que este evento se identifica com a Pregação de
João Batista e que, portanto, também neste evento se deu o chamado
“Batismo no Espírito Santo”, e que se efetivou sobre os Discípulos;
d). Entendemos ainda, que neste evento se Cumpre a Promessa de
Jesus, de que todos os Discípulos, sua Igreja, passaram a receber da “Virtude
deste Espírito para Testemunharem, e testificarem de Cristo”;
e). Dos mesmos textos entendemos que a expressão “Cheio do Espírito
Santo” está relacionada ao Testemunho da Obra de Cristo, a Verdade, por
atestar a Ação do Espírito Recebido conforme a Promessa.
Desta forma, toda vez que o Espírito da Verdade testificar de Cristo,
através de um Membro da Igreja, dir-se-á que esse Crente está “Cheio do
Espírito”, vez que se dispôs a exercer sua Missão de Testemunha.
Ao exortar conforme o texto áureo acima, “E não vos embriagueis com
vinho, em que há contenda, mas Enchei-vos do Espírito” (Ef 5.18), o
Apóstolo nos chama à origem de nossa Vocação (chamamento), ou seja, a
Testemunhar de Cristo e do Perdão de DEUS, decorrente do Sacrifício e
Ressurreição de Jesus.
Todo crente em Jesus como o Cristo de YAHU, recebe o Dom do Espírito
Santo, ou seja, recebe a Capacitação para Testemunhar de sua Fé, da
Salvação, da Graça e Perdão de YAHU sobre os que creem. Assim, o próprio
Espírito da Verdade em nós, é o DOM de DEUS dado aos Crentes, por
Presente (At 2.38).
Desenvolver este DOM é responsabilidade individual, e corresponde à
Santificação, ensinada por Jesus na conhecida Oração Sacerdotal, em João
17.17: “Santifica-os na Verdade; a tua Palavra é a Verdade”.
Embora o Espírito em nós nos capacite ao embate pela Palavra, nos fazendo lembrar
o que deve ser dito em nosso Testemunho, o estudo constante desta Palavra nos capacitará
a ocasiões mais desafiadoras.
Em todas essas ocasiões, de nós se dirá: “E testemunhavam Cheios do Espírito
Santo”, pois somente o nosso Testemunho testificará o DOM Recebido. Testemunhemos,
pois, esta é a nossa Missão.
Louvemos YAHU, pela Graça de participarmos do Evangelho de Cristo na Terra!
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).

