Poder do alto
para testemunhar.
“Estêvão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo.
(...) não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava.” Atos 6.8,10

Introdução

Jesus disse que, após voltar ao céu, enviaria o Conselheiro, o Espírito Santo (João 14.16), quem daria continuidade
ao seu ministério aqui. Depois do Pentecostes (Atos 2.1-4), a Igreja se tornou a comunidade na qual Jesus, através
do Espírito Santo, opera seus atos poderosos para encher o mundo com a mensagem do evangelho. Ela foi capacitada para a missão de transmitir as boas novas como testemunha e, por estar cheia do Espírito, se engaja no
“Ide” (Mateus 28.19,20). Da mesma forma, cada indivíduo é chamado e equipado pelo Espírito para cumprir essa
tarefa. A vida de Estevão, descrito como um homem de bom testemunho e cheio do Espírito, de sabedoria, de fé,
de graça e do poder de Deus (Atos 6.3,5,8), nos ensina como tudo isso pode se tornar real para cada um de nós
(Atos 1.8).

Sabedoria para Testemunhar

Atos 6.9,10 nos diz que alguns homens tentaram discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao
Espírito com que ele falava. O Espírito Santo nos capacita a evangelizar com sabedoria, dada por Deus a quem
pedir (Tiago 1.5). Estêvão tinha um excelente conhecimento das Escrituras, demonstrado no discurso sobre a
história do povo de Israel, durante seu julgamento em Atos 7. Isso nos relembra que ser cheio do Espírito não
significa que não é preciso se preparar para responder a questionamentos (1Pedro 3.15), porque ele nos fará
lembrar o que aprendemos (João 14.26). Mas isso não é condição para começar, basta uma experiência real com
Cristo, como a da mulher samaritana, que começou a pregar imediatamente após ter tido um encontro com Jesus
(João 4.39); ou como Pedro e João que, mesmo sendo homens comuns e sem instrução, causaram admiração
nas autoridades (Atos 4.13). Lembrando que o Espírito também é capaz de nos instruir em tudo que iremos falar,
de forma milagrosa, se assim ele desejar (Lucas 12.11,12).

Coragem e Ousadia para Testemunhar

Ao ser questionado pelos líderes religiosos sobre acusações feitas a ele, Estevão dá uma resposta ousada e
corajosa: “Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos! Vocês são iguais aos seus antepassados:
sempre resistem ao Espírito Santo!” (Atos 7.51). Estêvão não esconde ou ameniza a realidade deles quanto ao
pecado. Que coragem! Ousadia, coragem e intrepidez são atitudes comuns em Atos (Atos 4.13,29; 28.31).
Nessa época do “politicamente correto”, necessitamos de muita coragem e ousadia para falar o que precisa
ser dito (com sabedoria), para levar o Reino a todas as pessoas e em todos os lugares. Apocalipse 21.8 diz
que os covardes não entrarão no céu!

Capacidade de agir aproveitando e buscando oportunidades para testemunhar

Prestes a morrer apedrejado, cheio de misericórdia, Estêvão pede a Deus que perdoe seus assassinos (Atos
7.60). Como precisamos desse desejo intenso de ver pessoas sendo salvas pela graça de Deus, mesmo as
que nos causaram. Assim como fez com Estêvão e outros discípulos, o Espírito pode nos capacitar a transformar uma injustiça em uma oportunidade para testemunhar. Atos 8.1,4 diz que após a morte de Estêvão
houve uma grande perseguição, e aqueles que foram dispersos pregavam a palavra por onde quer que
fossem! Ao serem expulsos, eles fizeram da rota de fuga, uma rota de pregação. Outro exemplo vem de
Paulo, que acabou pregando o evangelho aos gálatas por causa de uma doença (Gálatas 4.13)! Precisamos
reconhecer, criar, aproveitar todas as oportunidades de tornar o nome e o amor de Cristo conhecidos. Para
isso, é preciso buscar o poder daquele que habita dentro de nós e ter um olhar espiritual atento e ativo às
circunstâncias e pessoas a nossa volta, como Pedro e João “olharam bem” para o paralítico que estava
pedindo esmola e foram capazes de oferecer a ele o que realmente precisava (Atos 3.4-6).

Pare, Pense e Testemunhe

Você precisa ou gostaria de ter mais sabedoria, coragem e capacidade de agir para testemunhar? Compartilhe com sua célula e tenham um momento de oração e busca pelo enchimento do Espírito e pelo poder que
podemos receber dele para sermos vozes poderosas de Jesus Cristo. Pense em algum amigo, familiar ou
colega de trabalho ou estudo, a quem você possa se dirigir e convidar para sua célula na próxima semana.

