OUSE CRER!
“E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos
no mesmo lugar;E de repente veio do céu um som, como de um
vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.E foram vistas por eles línguas repartidas, como
que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos
foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em
Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de
todas as nações que estão debaixo do céu. E, quando aquele som
ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque
cada um os ouvia falar na sua própria língua”. (Atos 2.1-6)
Juntos & misturados pela graça
“Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém.” Atos 2:5
Chegado o dia de Pentecostes, devotos de todas as nações do mundo foram a Jerusalém. Ao ouvirem um estrondo juntou-se grande número de pessoas para verem o que estava acontecendo ali,
e de repente, essas pessoas começaram a ver o sobrenatural de Deus sendo manifesto e ficaram
maravilhadas. A multidão ficou perplexa porque cada um ouvia falar em sua própria língua.
Naquele lugar ocorreu a primeira transmissão ao vivo de como a graça de Deus seria derramada
sobre toda a humanidade, sem distinção de língua, raça, cor, classe social ou religião. Precisamos
desesperadamente do agir de Deus para que cheguemos até ele, o que não pode ocorrer sem o
mover do seu Espírito Santo.

Só o Espírito Santo pode revelar a verdade
“Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si
mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer.” João 16:13
Creia que Jesus Cristo morreu porque ele te ama e que o Espírito Santo de Deus quer te conduzir
por um caminho de bênçãos e de vida verdadeira. As discussões fúteis dos dias atuais ocorrem
porque as pessoas não estão na mesma frequência espiritual de Deus. Só o Espírito Santo de
Deus pode revelar a verdade e capacitar uma pessoa para receber a verdade contida em sua palavra. Precisamos pedir a ele para regular a nossa frequência com a dele e assim levarmos a mensagem da salvação até as pessoas que estão perdidas, sem paz e sem Cristo.

OUSE CRER!
O Evangelho é sinônimo de amor
“Pedro respondeu: “Vocês devem se arrepender, para o perdão de seus pecados, e cada um
deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo.” Atos
2:38
Revelar o amor de Deus é a mensagem principal do evangelho. Precisamos da capacitação do
Espírito Santo para transmitir essa mensagem aos corações dos pais e dos filhos dessa geração.
Se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso falar e viver no seu amor que
precisa ser a marca da minha caminhada. Se eu não transmitir o amor de Deus eu vou falhar
no meu propósito como seu filho nesta terra.

Pare, pense e ouse crer!
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e
que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6
1) Ouse crer e falar do incrível amor de Deus em Jesus, empoderado pelo Espírito Santo. 2)
Ouse crer e viva a vida que Deus tem para você. 3) Ouse crer porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus seja o potencializador da mensagem da Cruz através das nossas vidas. Assim, quando nos comunicarmos na frequência de
Deus, as pessoas estarão mais propícias a receber a mensagem e serem tocadas, transformadas
e convertidas por ela.

