“Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas
profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões e até sobre os servos e
as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias”. Joel 2.28 e 29
“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra”. Atos 1.8

O derramar do Espírito Santo

“Acontecerá depois...” é o tema desta nova série de estudos e pregações. Este tema nasceu a partir de uma
percepção vinda de Deus, quando o Conselho Pastoral orava e avaliava os frutos que temos apresentado a Deus
como igreja de Cristo, também através do nosso trabalho celular. Ficou-nos claro que, sem uma rendição total
ao “LOUCO AMOR” de Deus, bem como sem vivermos o completo enchimento e senhorio do Espírito Santo, não
conseguiríamos cumprir a Grande Comissão de Jesus, relatada em Mateus 8.19, também nestes dias.
A primeira abordagem desta Série é: “Se algo acontecerá depois, o que precisa ocorrer primeiro?” Joel foi
tremendamente profético, ao enxergar muito além dos seus dias! Quando o dia de pentecostes chega e o
Espírito Santo é derramado em Atos 2, o apóstolo Pedro se levanta e diz: “Estes homens não estão embriagados como vocês acham; isso é o cumprimento do que Deus falou através do profeta Joel”. Se naquele tempo
o derramar e o enchimento do Espírito Santo de Deus já se fazia tão necessário, quanto mais nestes últimos
dias, já selados com o Espírito da Promessa, não nos é necessário um poderoso enchimento do Espírito Santo
de Deus? Somente assim, rendidos à Deus e transbordantes do Seu Espírito, poderemos de fato “Honrar o
Rei” e “Levar o Seu Reino” a milhares de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro e nos confins da terra.

A glória da segunda casa, será maior do que a primeira

Tiago 5.7 e 8 nos afirma que devemos fortalecer o nosso coração pois a vinda do Senhor está próxima. Além
disso nos diz que, como os lavradores, devemos esperar com paciência até recebermos “as primeiras e as
últimas chuvas”. Se o derramar do Espírito Santo de Deus já o foi poderoso em Atos 2 quando das “primeiras
chuvas”, imagine como o será nas “últimas chuvas”? Os textos de Joel, Atos e Mateus que lemos acima, nos
chamam à atenção para algo poderoso que está por vir da parte de Deus para a Sua igreja, também nestes
dias. Isso condiz com toda a linha profética da palavra de Deus que inclusive nos revela que “a glória da
segunda casa, será maior do que a primeira”. Um derramar poderoso do Espírito Santo de Deus está por vir!

Mas, o que precisa ocorrer primeiro?

Joel 2.12 a 17 nos afirma “Convertei-vos a mim de todo o vosso coração; e isso com jejuns, e com choro, e
com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes; e convertei-vos ao Senhor vosso Deus”. Nos
diz também no versículo 15: “Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma Assembléia solene;
congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos, e as crianças de peito;
saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o
alpendre e o altar, e digam: Poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para
que as nações façam escárnio dele. Por que diriam entre os povos: Onde está o seu Deus?” Antes de um
GRANDE e PODEROSO derramar do Espírito Santo de Deus, uma GRANDE RENDIÇ O à Deus e ao Seu Espírito deve ocorrer! Você de fato deseja viver este tempo precioso diante de Deus?

Pare, pense e viva este “derramar do espírito de Deus”

Você está preparado para se encontrar com Deus? Você Já se entregou a Jesus? Você deseja viver este
derramar e ser cheio do Espírito Santo de Deus para ser uma poderosa testemunha por onde passar?
Proposta: Um tempo para apresentarmos Jesus a algum visitante e um tempo de oração, rendição e súplica.

