O ESPÍRITO SANTO E AS MISSÕES
Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra (Atos 1:8).
A MISSÃO DA IGREJA
Alguém uma vez falou que Deus teve um filho e fez dele um missionário. Uma outra frase emblemática é que “
‘missões’ é a grande missão da igreja”. No entanto, pensamos que somente aqueles que viajam para outro país
ou Estado tem condições de realizar esse tipo de evangelismo. Mas a verdade é que não precisamos viajar para
ser um missionário, pois podemos fazer isso em casa e onde estamos. Assim, seja em outro local ou no seu
próprio trabalho e família, só podemos fazer evangelismo e missões por meio do Espírito Santo.
O ESPÍRITO SANTO NOS DÁ CORAGEM PARA TESTEMUNHAR
Outros, porém, zombando, diziam: — Estão bêbados! Então Pedro se levantou, junto com os onze, e, erguendo a
voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: — Homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem
conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer (Atos 2:13,14).
A obra do Espírito Santo nos dá coragem para testemunhar perante pessoas que são contrárias ao evangelho e
em ambientes hostis. Com esse poder testemunharemos a pessoas incrédulas e zombadoras. Aqueles homens
iletrados testemunharam perante autoridades por causa da capacitação divina (Atos 4.20-21).
O ESPÍRITO SANTO NOS DÁ UNÇÃO PARA FALAR COM OUSADIA
Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados; e
reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13
Com o poder do Espírito somos capacitados a pregar para pessoas de qualquer posição social e nível cultural. O
inimigo tentará nos parar para não chegarmos a esses corações, mas a nossa autoridade virá do alto e
conseguiremos até mesmo falar com sabedoria, como Estevão diante dos seus opositores, que eram versados
na lei e na religião (Atos 6.8-10).
O ESPÍRITO SANTO NOS DÁ PODER PARA MINISTRAR
— Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não
deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? (Atos 13:10)
Existem pessoas que estão iludidas e oprimidas por Satanás, o que dificulta o evangelismo, porque diversas
coisas acontecem para impedir a pessoa de receber a Palavra. O Espírito Santo é capaz de expor a mentira e
revelar a verdade para qualquer um que esteja nessa situação. Essa situação serviu para o procônsul perceber a
presença do Espírito Santo. Um de nossos problemas é pensar que somente os pastores ou outras pessoas
especiais têm esse poder, que biblicamente é dado para qualquer um que seja convertido. Um exemplo é o
próprio Filipe, que não era um apóstolo e pregou, com sinais e milagres, em Samaria (Atos 8.5-8).
PARE, PENSE E BUSQUE O PODER DO ESPÍRITO SANTO PARA MINISTRAR
O ano de 2022 está sendo o Ano da Busca em nossa igreja. Por isso, temos que nos desafiar a vencer a
secularização de nossa mente, buscando o poder do Espírito Santo para pregar o evangelho a qualquer pessoa e
em qualquer situação, seguindo o exemplo dos homens que lemos na Bíblia como Estevão, Pedro e Filipe, que
tiveram a coragem de pregar, mesmo diante de autoridades e de pessoas mais letradas.

