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A Promessa Pactual do Espírito
por

Autor Desconhecido

Não é necessário um prefácio, e a dimensão de nosso assunto proíbe qualquer
coisa que nos faça perder tempo. Eu tentarei fazer duas coisas nesta manhã:
primeiro, eu irei enaltecer o texto e depois, eu tentarei de alguma forma
explanar o texto.
I. Primeiramente, de forma a enaltecer o texto, as línguas dos homens e dos
anjos podem falhar. Chamar isso de uma sentença dourada seria algo muito
comum. Comparar isso com uma pérola de grande preço seria uma comparação
muito pobre. Nós não podemos nos sentir, nem ao menos falar, muito em
louvor do grande Deus que colocou essa cláusula no pacto de Sua graça. Nesse
pacto toda sentença é mais preciosa que céu e terra, e essa linha não é a última
entre as palavras de promessa que Ele escolheu: “Eu derramarei meu espírito
entre vós”.
Eu começarei dizendo que ela é uma palavra graciosa. Ela foi dita para um povo
afastado da graça, para um povo que havia seguido “seu próprio caminho”, e
rejeitou o caminho de Deus, um povo que já tinha provocado algo mais que
uma ira ordinária no Juiz de toda terra, pois Ele mesmo disse: “Eu derramarei
minha fúria sobre eles”. Esse povo, mesmo debaixo de severo castigo, profanou
o Santo nome de Deus entre os gentios, por onde eles passavam. Eles tinham
sido altamente favorecidos, mas eles abusaram de seus privilégios, e se
comportaram pior do que aqueles que nunca conheceram o Senhor. Eles
pecaram por sua própria vontade, cheios de vontades, em suas fraquezas,
orgulhosamente e cheios de prepotência e por tudo isso provocaram
grandiosamente ao Senhor. Ainda assim, Ele faz tal promessa a esse povo – “Eu
derramarei meu Espírito sobre vós”. Certamente, aonde abunda o pecado, a
graça superabundou.
Obviamente essa palavra de graça, para a Lei não disse nada parecido. Buscar
na Lei de Moisés, e ver se há alguma palavra dita a respeito do derramar do
Espírito nos homens para que assim eles andassem com Deus em seus estatutos.
A lei proclama os estatutos, mas somente o evangelho promete o espírito pelo
qual os estatutos serão obedecidos. A Lei determina e nos faz conhecer aquilo
que Deus requer de nós, mas o evangelho vai além, e nos inclina a obedecer a
vontade do Senhor, e nos capacita praticamente a andar em seus caminhos.
Debaixo do domínio da graça do Senhor trabalhou em nós para que
desejássemos e fizéssemos de acordo com Seu próprio prazer.
Tão grande conforto que isso poderia nunca chegar a qualquer homem ou
mulher por mérito. O ser humano deve agir como se merecesse uma
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recompensa de um certo tipo, na medida de uma ação recomendável por Deus,
mas o Espírito Santo nunca pode ser um salário pelos serviços prestados por
homens e mulheres, essa idéia beira uma blasfêmia. Pode algum homem ou
mulher merecer que Cristo morra por ele? Quem sonharia tal coisa? Pode algum
ser humano merecer que o Santo Espírito habite nele, e santifique a ele? A maior
das bênçãos vai muito além do mérito, e nós vemos que se o Espírito Santo for
entregue a alguém, deve ser como um ato da graça divina, graça infinita em
generosidade, excedendo tudo aquilo que possamos imaginar. “Soberana graça
sobre pecado abundante” é visto claramente aqui, “Eu derramarei meu Espírito
sobre vós”, é a promessa que vem com a graça como o favo vem com o mel.
Ouça a música divina a qual jorra de sua palavra de amor. Eu ouço a suave
melodia de graça, graça, graça, e nada além de graça. Glória seja a Deus, quem
dá aos pecadores o habitar do Seu Espírito.
Logo em seguida, note que é uma palavra divina: “Eu derramarei meu Espírito
sobre vós”. Quem além do Senhor poderia falar desse modo? Pode um homem
derramar o Espírito de Deus em outro Homem? Pode toda igreja se unir para
soprar o Espírito de Deus em um único coração pecador? Colocar qualquer boa
coisa em um coração corrupto do ser humano é uma grande conquista, mas
colocar o Espírito de Deus em um coração, verdadeiramente isso tem um
“dedo” de Deus. E, além disso, aqui eu posso dizer, o Senhor revelou seu braço
forte, e mostrou todo o Seu poder. Derramar o Espírito de Deus em nossa
natureza é um trabalho exclusivo de Deus, e fazer isso na natureza de uma
agente livre, como o homem, é maravilhoso. Quem, a não ser Jeová, o Deus de
Israel, pode falar de tal forma, e, acima de todas as coisas, declarar, “Eu
derramarei meu Espírito sobre vós”? Homens e mulheres devem sempre cercar
suas decisões com condições e incertezas, mas desde que a onipotência está por
trás de toda a promessa de Deus, Ele fala como um rei, de fato, com um estilo
que somente se encaixa com o eterno Deus. Ele propõe e promete, e Ele
certamente realiza. Obviamente, então, esse é um dizer sagrado, “Eu derramarei
meu Espírito sobre vós”. Sem dúvida, é divino.
Ó pecador, se nós pobres criaturas tivéssemos que salvá-lo, falharíamos em
nossa tentativa, mas contemple o Senhor que se faz presente, e seu trabalho é
feito! Todas as dificuldades são removidas por uma só afirmação divina, “Eu
derramarei meu Espírito sobre vós” Nós temos trabalhado como nosso espírito,
nós temos derramado lágrimas sobre vós, e nós temos rogado por vós, mas nós
temos falhado. Veja, pois veio a nós um que não irá falhar, com quem nada é
impossível, e Ele começa sua obra dizendo: “Eu derramarei meu Espírito sobre
vós”. É uma palavra de graça vinda de Deus, observe isto, então, como uma
promessa de um Deus gracioso.
Para mim existe um charme no pensamento de que essa é uma palavra pessoal e
individual. O Senhor nos diz “Eu derramarei meu Espírito sobre vós” com o
significado de sobre você, como individuo, dizendo assim “Eu derramarei meu
Espírito sobre vós” um a um. Isso deve ser assim uma vez que sua proximidade
conosco requer uma atitude como essa. Nós lemos no capítulo 26 de Ezequiel
36, “Um novo coração também será dado a você.” Agora, um novo coração só
pode ser dado para uma pessoa. Cada homem e mulher precisa de um coração
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próprio, e cada um deve ter um novo coração que só ele possua. “E um novo
Espírito eu derramarei sobre vós.” E isso deve ser feito em cada um
individualmente. “E Eu tirarei o coração de pedra de sua carne e de dar um
coração de carne”, essas são todas operações individuais, pessoais da graça de
Deus. Deus lida com homens e mulheres um a um em uma matéria solene da
eternidade, pecado, e salvação. Nós nascemos um a um, e nós morremos um a
um, mesmo assim nós devemos nascer de novo um a um, e cada um por si deve
receber o Espírito Santo de Deus. Sem isso, homens e mulheres não tem nada.
Eles não podem simplesmente andar de acordo com os estatutos de Deus a não
ser pela infusão da graça sobre eles como indivíduos. Eu penso que vejo entre
meus ouvintes um homem solitário, ou mulher, que sente em si mesmo, estar
sozinho nesse mundo, e então sem esperança. Você pode crer que Deus fará
grandes coisas a uma nação, mas como o indivíduo deve ser encarado? Você é
uma pessoa singular, um que não poderia se enquadrar em qualquer lista,
pecador peculiar, com tendências constitucionais todas que provêm de si
mesmo. Como disse Deus, “Eu derramarei meu Espírito sobre vós”, até mesmo
sobre você.
Meus queridos ouvintes, você que há muito busca por salvação, mas não tem o
poder do Espírito, isso é que você precisa. Você tem se esforçado com suas
energias carnais, mas você não entendeu onde a verdadeira força está firmada.
Deus disse a você, “Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o
Senhor”, e novamente, “Eu derramarei meu espírito sobre vós”. Ah, essa é a
palavra que deve ser dita pelo Senhor a esse jovem rapaz que está a beira do
desespero, para aquela mulher aflita que tem procurado em si mesma por poder
para orar e crer! Você está sem força ou esperança em ou fora de você, mas isso
vai de encontro com nosso caso em todos os pontos. “Eu derramarei meu
Espírito sobre vós” sobre você como um indivíduo. Uma indagação do Senhor
para isso. Erga sua voz em oração ao Senhor, e peça a Ele que derrame sobre
você seu Espírito de graça e súplicas. Interceda junto ao Senhor dizendo: “Deixe
Teu Espírito me guiar”, Implore, “Não me abandone, meu Pai gracioso, mas em
mim preencha com suas maravilhas de sua divina palavra ‘Eu derramarei meu
Espírito sobre vós’”.
Perceba, a seguir, que essa é uma palavra de separação. Eu não sei se você irá
encarar de uma forma agradável, mas deve ser assim, essa palavra separa
homens e mulheres de seus semelhantes. Homens e Mulheres por natureza têm
um espírito que não é o de Deus, e eles estão debaixo da sujeição de um espírito
mal, o Príncipe do poder do ar. Quando o Senhor vem para ajuntar os Seus,
atraindo eles para fora do meio dos pagãos, Ele efetua uma separação agindo de
acordo com essa palavra, “Eu derramarei meu Espírito sobre vós.” Quando isso
se conclui, o Homem ou a mulher se torna um novo ser. Aqueles que recebem o
Espírito Santo não são mais do mundo, nem são parecidos com o mundo, e eles
logo têm que sair de perto daqueles que estão longe de Deus, e serem então
separados, porque uma diferença em sua natureza cria conflitos. O Espírito de
Deus não habitará com um espírito mal, você não pode ter comunhão com
Cristo e Belial, com o reino dos céus e esse mundo.
Eu desejo que o povo de Deus acorde novamente para a verdade, que para
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reunir um povo de entre homens e mulheres é o grande propósito da presente
dispensação. Isso ainda é verdade, como Tiago disse no Concílio de Jerusalém,
“Simeão declarou como Deus em um primeiro momento havia visitado os
Gentios, para separar dentre eles um povo para a glória do Seu nome”. Não
devemos permanecer presos às ruínas do homem se Cristo, com a expectativa
de que nós seremos sugados desse meio e sermos levados a um lugar seguro.
Não, o chamado é bem diferente. Você é como um navio afundado, e então você
deve ser arrastado para fora desse naufrágio, pois Deus te salva. Você deve ser
separado desse “velho barco”, senão você será sem dúvida sugado para total
destruição. Sua única esperança de fazer algo bom ao mundo é pelo seu agir
diferente do mundo, como o próprio Cristo que não pertencia a esse mundo.
Para você ir até o nível em que está o mundo, não será nada bom e nem
compatível com seu novo ser. Aquilo que aconteceu nos dias de Noé será
repetido, pois quando os filhos de Deus entraram na aliança com as filhas dos
homens, e então houve uma ligação entre as duas raças, o Senhor não poderia
tolerar essa mistura maligna, mas abriu os portais de águas e inundou a terra
com um dilúvio destruidor.
Certamente, nesse ultimo dia de destruição, quando o mundo será cercado pelo
fogo, será porque a igreja de Deus se degenerou. E as distinções entre aquilo
que é reto e o errado terão sido quebradas. O Espírito de Deus, sempre que Ele
vem, rapidamente revela a diferença entre Egito e Israel, e em proporção, a sua
energia ativa é sentida, haverá uma eterna e amplo golfo entre aqueles que são
dirigidos pelo Espírito e aqueles que estão debaixo do domínio das ciladas do
maligno. Essa é uma palavra de separação. Mas tem essa palavra separado
você? Tem o Espírito Santo chamado você individualmente e te abençoado?
Você é diferente das pessoas à sua volta? Você tem uma vida que os outros não
podem entender? Se não, que Deus em sua misericórdia derrame sobre você o
mais divino dos depósitos, o qual Ele fala em nosso texto: “Eu derramarei meu
Espírito sobre vós”!
Mas agora perceba, essa é a palavra unificadora. Ela nos separa do mundo, mas
nos conecta com Deus. Perceba como ela decorre: “Eu derramarei meu Espírito
sobre vós”
Não é um espírito qualquer, ou o espírito, mas Meu Espírito. Agora então
quando o espírito do próprio Deus reside em corpos mortais, é a proximidade
que teremos do Altíssimo! “Saibam que seus corpos são templo do Espírito
Santo” Isso não torna o homem sublime? Você que é cristão, alguma vez teve
medo de você mesmo? Você já reparou o suficiente, mesmo nesse corpo falho,
como sendo santificado e dedicado, e elevado a uma condição sagrada, sendo
separado para ser templo do Espírito Santo nos trazendo assim para uma união
mais próxima com Deus que nós possamos conceber bem. Sendo assim, o
Senhor é a nossa luz e nossa vida, enquanto nosso espírito estiver subordinado
ao Espírito Divino. “Eu derramarei meu Espírito sobre vós”, então o próprio
Deus habita em você. O Espírito DEle que ressuscitou Cristo de entre os mortos
está em você. Com Cristo, em Deus, sua vida está segura, e o Espírito Santo te
sela, te unge e habita em você. Pelo Espírito nós temos acesso ao Pai, através do
Espírito foi que nós recebemos nossa adoção, e aprendemos a clamar, “Abba
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Pai”, pelo Espírito nós somos feitos participantes da natureza divina, e temos
comunhão com o Deus Triplo.
Eu não poderia deixar de colocar aqui que é uma palavra muito
condescendente, “Eu derramarei meu Espírito sobre vós”. É realmente verdade
que o Espírito de Deus que detém toda força e poder e de Deus, pelo qual a
Palavra de Deus vem a ter sentido, que o Espírito que no princípio se movia
sobre a face das águas, e trouxe ordem e vida em meio ao caos e morte, pode ser
que Ele pode conceder morar temporariamente no meio dos homens? Deus em
nossa natureza é uma concepção maravilhosa! Deus como um nenê em Belém,
Deus como um carpinteiro de Nazaré, Deus como um “homem de aflições”,
Deus como aquele crucificado, Deus encarnado o qual foi enterrado numa
tumba, tudo isso é maravilhoso.
A encarnação é um mistério infinito de amor, mas nós cremos nisso. Mesmo
assim, se fosse possível comparar uma maravilha ilimitada com a outra, eu diria
que a habitação de Deus em Seu povo e isso repetido outras dezenas de
milhares de vezes, é mais maravilhoso. Que o Espírito Santo habite em milhares
de homens e mulheres redimidos é um milagre não superado pela exposição de
nosso Senhor à natureza humana. Pois o corpo de Deus era perfeitamente puro,
e a divindade, enquanto habita em sua santa humanidade, pelo menos habita
em uma natureza perfeita e sem pecado, mas o Espírito Santo habita em seres
pecadores, para habitar em homens e mulheres que depois de sua conversão
ainda encontram dificuldades carnais contra o espírito e do espírito contra a
carne, homens e mulheres que não são perfeitos, apesar de tentarem ser,
homens e mulheres que têm lamentado por seus defeitos, e até mesmo
confessam com vergonha sua medida de descrença. “Eu derramarei meu
Espírito sobre vós”, significa a permanência do Espírito Santo em nossa
natureza imperfeita. Maravilha de maravilhas! Mesmo sendo um fato tão certo
quanto é uma maravilha. Crentes no Senhor Jesus Cristo, vocês têm o Espírito
de Deus, pois “se qualquer homem não tem o Espírito de Cristo, ele não é um
dos seus”. Você não suportaria a suposição de não ser um dos DEle, e então, tão
certo como você é de Cristo, você tem o Espírito de Deus habitando em você.
O Salvador se foi no propósito de que o Consolador nos fosse dado para que
habitasse em nós, e Ele de fato habita em nós. Não é verdade? Se for assim, a
admiração desse Deus condescendente e o louvor e a adoração ao Seu nome.
Suavemente submeter às suas ordens em todas as coisas. Sinta o pesar não o
Espírito de Deus. Observe cuidadosamente para que nada aconteça com você
que possa poluir o templo de Deus. Permita que até a mínima ação do Espírito
Santo seja como lei para você. Era um santo mistério que a presença do Senhor
era especial por trás do véu do tabernáculo, e o Senhor Deus falava por Urim e
Thummim ao Seu povo, é uma maravilha igualmente sagrada que agora o
Espírito Santo habita em nossos espíritos e coexiste com nossa natureza e fala a
nós tudo aquilo que Ele recebe diretamente do Pai. Por impressões divinas as
quais o ouvido atento pode compreender, e um coração contrito pode receber,
Ele ainda nos fala. Deus nos concedeu o conhecer Sua ainda pequena voz para
que ao ouvirmos essa voz com reverência e humildade, amor e alegria, então
nós poderíamos compreender o significado dessas palavras, “Eu derramarei
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meu Espírito sobre vós”. Eu ainda nem terminei de recomendar meu texto, mas
eu não posso falhar em lembrá-los de que ela é uma palavra espiritual. “Eu
derramarei meu Espírito sobre vós” não tem o significado de usar algum tipo de
vestimenta, que seria algo de pequeno valor. Ela não tem nada a ver com uma
simulação do discurso, esses podem se tornar uma peculiaridade
decepcionante. Nosso texto não tem nada a ver com ritos externos ou
cerimônias, mas vai bem além e mais fundo. Ela é um símbolo instrutivo
quando o Senhor nos ensina sobre nossa morte em Cristo através de nosso
enterro no batismo, ela é para nosso grande lucro que Ele ordenou que o pão e o
vinho se tornassem ícones na Santa Ceia representando o corpo e o sangue de
Seu amado Filho, mas esses são só elementos externos e se eles não estão
acompanhados do Espírito Santo eles irão falhar.
Existe algo infinitamente maior que essa promessa, “Eu derramarei meu
Espírito sobre vós”. Eu não posso expressar com a mesma intensidade da língua
Hebraica que fala “sobre vós” a menos que eu as parafraseasse um pouco, e
lesse “Eu derramarei meu Espírito no meio de vós” O depósito sagrado é
depositado no lugar mais profundo de nossas almas. Deus coloca Seu Espírito
não na superfície do homem, mas no centro de seu ser. A promessa significa,
“Eu derramarei meu Espírito em suas entranhas, em seu coração, bem no meio
da sua alma”. Esse é um assunto intensamente espiritual, sem a mistura de
nenhum material visível. Ela é espiritual, você pode ver, porque ela é trazida
pelo Espírito, e Ele é nos dado internamente, em nosso espírito.
Observe mais uma vez que essa Palavra é muito efetiva. “Eu derramarei meu
Espírito sobre vós, e vos farei andar de acordo com meus estatutos, e vós
guardareis os meus mandamentos e os seguirão”. O Espírito é operacional,
primeiro sobre nossa vida interior, causando você a amar a lei do Senhor, e
então ele nos move abertamente para que mantenhamos Seus estatutos de
acordo com Sua vontade, e seus mandamentos entre nós em comunhão uns com
os outros. Obediência, se um homem ou mulher forem açoitados por isso, terá
um pouco de dignidade, mas obediência brotando de uma vida, isso é
incomparável. Se você tem uma lanterna, você não pode fazê-la brilhar
simplesmente polindo o vidro pelo lado de fora, você precisa colocar uma vela
dentro, e é isso que Deus faz, Ele coloca a luz do Espírito dentro de nós, e então
nossa luz pode brilhar. Ele põe Seu Espírito tão profundo em nosso coração, que
toda nossa natureza sente isso, funcionando de fora para dentro como brotando
de dentro de nós. Ele é, mais freqüentemente, plantado tão fundo que não há
como removê-lo. Se estivesse na memória, você poderia esquecer, se estivesse
na mente, você talvez errasse, mas “sobre vós” é por todo o homem, e tem o
domínio sobre você sem medo ou falha. Quando o centro da sua natureza é
despertado para a santidade, a pratica da bondade é efetivamente segurada.
Bem aventurado é aquele que conhece por experiência a palavra do Senhor, “A
água que Eu darei a vós estará nele assim como água que brota trazendo vida
eterna”.
II. Mas agora eu devo trabalhar na exposição do texto. Eu confio no Espírito
Santo para me auxiliar. Deixe-me mostrar a vocês quão boa é a manifestação do
Espírito e o fato que Ele habita em nós. Eu preciso ser rápido em um tema que
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requer um grande espaço de tempo, e pode somente mencionar uma parte de
Seus caminhos e obras.
Um dos primeiros efeitos do Espírito de Deus sendo colocado sobre nós está
renascendo. Nós estávamos mortos por natureza para todas as coisas celestes e
espirituais, mas quando o Espírito de Deus veio, então nós começamos a viver.
O homem visitado pelo Espírito começa a sentir os terrores de Deus fazendo ele
tremer, o amor de Cristo, fazendo ele chorar. Ele começa a temer e ao mesmo
tempo ter esperança, uma grande parte do primeiro e menor segundo isso pode
acontecer. Ele aprende a sofrer espiritualmente, ele sente o pesar, pois reconhece
seu pecado, e que ele não pode cessar esse estado de pecado. Ele começa a
desejar que aquilo tudo que ele rejeitava, ele especialmente deseja encontrar o
caminho para o perdão, e reconciliação com Deus. Ah, queridos leitores, eu não
posso fazer você sentir, eu não posso fazer você sofrer por pecar, eu não posso
fazer você desejar vida eterna, mas tudo isso é feito no momento em que somos
preenchidos pelo Senhor, “Eu derramarei meu Espírito sobre vós”. O
renascimento do Espírito traz vida àquele que estava morto em seus delitos e
pecados.
Essa vida pelo Espírito se mostra quando inclina o homem a orar. O choro é
uma marca distintiva de uma criança que acaba de nascer. Ela começa a chorar
de forma acentuada, “Deus seja misericordioso comigo”. Ao mesmo tempo em
que essa “criança” clama, ela sente um alento suave de arrependimento. Esse
homem ou mulher tem uma nova mente concernente ao pecado, e eles
entendem que devem sofrer pelo Deus de suas vidas. Com isso vem a fé, talvez
débil e fraco, somente um toque na barra da túnica do Salvador, mas mesmo
assim ele sabe que Jesus é a única esperança e solo firme. Para Jesus ele busca
por perdão e salvação. Ele ousa crer que Cristo pode salvar até mesmo o maior
dos pecadores. Então a vida é trazida à alma quando a confiança em Jesus brota
em nosso coração.
Lembrem-se, meus caros amigos, de que como o Espírito Santo traz ressurreição
em um primeiro momento, então Ele deve sempre nos reavivar e dar-nos força.
Sempre que você se torna fraco e falha, clame ao Espírito Santo. Sempre que
você não pode sentir devoção como você gostaria de sentir, e está despreparado
para elevar-se a qualquer tipo de comunhão com Deus, interceda com fé, e
implore ao Senhor para que Ele faça como prometeu, “Eu derramarei meu
Espírito sobre vós”. Busque a Deus segurado nessa cláusula do pacto, mesmo se
tiver que confessar, “Senhor, eu sou como um pedaço de madeira, eu sou um
ser fraco e incapaz. A não ser que o Senhor venha e reavive a mim, eu não
poderei viver para Ti”. Implore importunamente pela promessa, “Eu
derramarei meu Espírito sobre vós”. Toda a vida na carne gera corrupção, toda
energia que vem de mera excitação morrerá nas negras cinzas do
desapontamento, somente o Espírito Santo é vida em um coração regenerado.
Você tem o Espírito Santo? E se você tem o Espírito em você, você tem somente
uma pequena medida de Sua vida, e você quer mais? Então volte de onde você
começou. Lá existe um rio onde corre a água da vida, beba dessas águas. Você
terá vida suficiente, e luz suficiente, e força suficiente, e alegria suficiente
quando o Espírito Santo é soberano em sua vida.
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Quando o Espírito Santo entra, depois de ter reavivado ele traz iluminação. Nós
não podemos fazer homens e mulheres verem a verdade, eles estão tão cegos,
mas quando o Senhor coloca Seu Espírito em suas vidas, então seus olhos são
abertos. Num primeiro momento eles podem enxergar um pouco embaçado,
mas mesmo assim eles realmente vêem. À medida em que a luz aumenta, e o
olho se fortalece, eles vêem mais e mais claramente. Que misericórdia é a de ver
Cristo, olhar para Ele, e então ser iluminado! Pelo Espírito Santo, almas vêem as
coisas em sua realidade, elas vêem a verdade por trás das coisas, e percebem os
verdadeiros fatos. O Espírito de Deus ilumina todo crente, então ele enxerga
ainda mais coisas maravilhosas sobre a lei de Deus, mas isso nunca acontece a
não ser que o Espírito abra seus olhos. O apóstolo fala sobre sermos “tirados da
escuridão e trazidos a Sua maravilhosa luz”, e sem dúvida é uma luz
maravilhosa, de fato, uma vez tendo nós sido cegos e mortos. Maravilhosa
porque ela revela a verdade com clareza. Quando você monta o “quebra
cabeça” da Palavra do Senhor, não desista em desespero, mas crendo ore,
“Senhor, derrame seu Espírito sobre mim”. Aqui descansa a única verdadeira
luz da alma.
O Espírito também trabalha em nossa convicção. Convicção é algo mais
impetuoso que a iluminação, ela é a concretização de uma verdade diante dos
olhos da alma, para fazê-lo poderoso em nossa consciência. Eu falo para muitos
aqui que sabem o que convicção significa, mesmo assim eu vou falar de minha
experiência própria. Eu sabia o significado de pecado por aquilo que eu lia, e
mesmo que eu não conhecesse o pecado em toda sua atrocidade e horror, eu
ainda me encontrava preso a ele como a uma serpente de fogo, e sentia seu
veneno fervendo em minhas veias. Quando o Espírito Santo fez o pecado tomar
forma de pecado em minha vida, então eu fiquei estarrecido com tal visão, e fui
forçado a fugir de mim mesmo para escapar de uma visão tão intolerável. O
pecado em carne viva, despido de qualquer desculpa, e colocado debaixo da luz
da verdade, é uma visão pior do que o próprio diabo em si. Quando eu vi o
pecado como uma ofensa contra o justo e santo Deus, cometido por um ser
orgulhoso mesmo sendo insignificante criatura como eu, então eu fiquei atônito.
Por acaso vocês alguma vez se viram e se sentiram como pecadores? “Ah, sim”,
vocês dizem, “nós somos pecadores”. Ah, irmãos, vocês pensam mesmo dessa
forma? Vocês sabem o que isso realmente significa? Muitos de vocês não são
mais pecadores em sua própria estima do que vocês são selvagens. O pedinte
que simula uma dor ou deficiência, não sabe realmente o que é uma doença,
pois se soubesse, ele teria o suficiente para não ter que pretender. Ajoelhar e
dizer, “Senhor, tenha misericórdia sobre nós pecadores miseráveis”, e então se
levanta e se sente uma pessoa decente, digna de nobres recomendações, deve
estar querendo debochar do Todo Poderoso Deus. Não é nada comum encontrar
um verdadeiro pecador, alguém que é verdadeiramente pecador em sua própria
estima, e se agrada nisso, isso é raro, pois você pode trazer o verdadeiro
pecador à presença do verdadeiro Salvador, e Ele o aceitará, eu não me espanto
com o que Hart uma vez disse:
“Um pecador é algo sagrado, o Espírito Santo foi quem o fez assim”.
O ponto de contato entre um pecador e Cristo é o pecado. O Senhor Jesus se
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entregou por nossos pecados, Ele nunca se entregaria por nossa retidão. Ele vem
para curar o ferido, e o ponto para onde Ele olha é nossa ferida. Ninguém
conhece o pecado como sua ruína pessoal até que o Espírito Santo mostre a ele e
dê convicção de que o Senhor Jesus vem desta forma. Nós não conhecemos
Cristo como nosso Salvador até o Espírito Santo nos mostrar desta forma. Nosso
Senhor disse: “Ele receberá de mim, e demonstrará a vós”, e vocês nunca verão
essas coisas do Senhor Jesus até que o Espírito Santo os mostrasse a vocês.
Conhecer Jesus Cristo como seu Salvador, como aquele que morreu por vocês
de forma particular, é um conhecimento o qual somente o Espírito Santo
transmite. Compreender a salvação presente, como sua pessoalmente, vem a
você pelo convencimento do Espírito. Ah, ser convencido na retidão, e
convencido da aceitação no Amado! Essa convicção vem somente daquele que
chamou a vocês, mesmo a quem o Senhor disse, “Eu derramarei meu Espírito
sobre vós”.
Além do mais, o Espírito Santo vem a nós para purificação. “Eu derramarei meu
Espírito sobre vós, e os farei andar em meus estatutos, e vós guardarão meus
mandamentos, e os farão”. Quando o Espírito vem, Ele derrama uma nova vida,
e essa nova vida é uma fonte de santidade. A nova natureza não pode pecar,
porque é nascida de Deus, e “ela é uma semente viva e incorruptível”, essa vida
produz bom fruto, e somente bons frutos. O Espírito Santo é a vida de
santidade. Ao mesmo tempo, a vinda o Espírito Santo na alma dá um golpe
mortal no poder do pecado. O velho homem não está totalmente morto, mas foi
crucificado com Cristo. Está debaixo de sentença, e diante do olho da lei está
morto, mas como um homem apregoado à cruz, pode demorar a morrer, mas
não pode mais viver, então o poder do pecado demora a morrer, mas morre.
Pecado é um criminoso executado, aqueles pregos que o prendem à cruz se
manterão firmes até ele não ter mais como respirar. Deus, o Espírito Santo, dá
ao poder do pecado sua ferida mortal. A velha natureza luta em suas agonias de
morte, mas está fadada, e não tem como não morrer, pois precisa morrer.
Mas você nunca irá derrotar o pecado por sua força própria, nem por qualquer
fonte de energia que não seja o Espírito Santo. A determinação do Espírito pode
nos atar, como Sansão foi atado a cordas, mas o pecado arrebenta essas cordas.
O Espírito Santo corta o pecado pela sua raiz, e o pecado será derrubado. O
Espírito Santo na vida de homens e mulheres é “o Espírito de julgamento, o
Espírito de Fogo”. Você conhece esse caráter do Espírito Santo de Deus? Como
Espírito de Juízo, o Santo Espírito pronuncia a sentença sobre o pecado, e esse é
marcado com a marca de Caim sobre ele. Ele faz ainda mais: Ele entrega o
pecado ao fogo. Ele executa a pena de morte sobre aquele que Ele já julgou.
Como muitos de nossos pecados que já tivemos que queimar vivos! E não foi
pequena a dor que nós sentimos ao fazer isso. O pecado precisa ser retirado de
nós com fogo, pois meios mais suaves não servirão, e o Espírito de Deus é fogo
que tudo consome. Verdadeiramente, “nosso Deus é um fogo consumidor”, eles
parafrasearam isso, “Deus àqueles que estão fora de Cristo é fogo consumidor”.
Mas isso não é a escritura, é “Nosso Deus”, o Deus do pacto, quem é o fogo
consumidor que nos purifica do pecado. Não tem o Senhor dito, “Eu purificarei
todos os dejetos, e expulsarei todo o pecado”? Isso é o que o Espírito faz, e isso
não é por outro meio que seja mais fácil para a carne, o qual iria poupar a

http://www.monergismo.com/textos/teologia_pacto/pacto_espirito.htm

4/1/2011

A Promessa Pactual do Espírito

Página 10 de 11

muitos até mesmo lisonjeando seus pecados se pudesse.
O Espírito Santo umedece a alma com pureza até que esteja saturada. Ah, para
ter um coração saturado com influências santas deve-se fazer como o despojar
de Gideão, o qual reteve tanto orvalho que Gideão pôde beber um copo cheio!
Ah, toda nossa natureza foi santificada, corpo, alma e espírito! Santificação é o
resultado do Santo Espírito sendo derramado sobre nós.
A seguir, o Espírito Santo age no coração como o Espírito de preservação. Onde
Ele habita os homens não voltam à perdição. Ele age neles para que estejam
atentos contra as tentações dia a dia. Ele trabalha neles para lutarem contra o
pecado. Ao invés de pecar os crentes morreriam dez mil mortes. Ele age na
união dos crentes com Cristo, a qual é a fonte e garantia de uma aceitação
frutífera. Ele cria nos santos aquelas atitudes santas que glorificam a Deus, e
abençoa os filhos dos homens. Todo fruto verdadeiro é fruto do Espírito. Toda
verdadeira oração deve ser feita “orando no Espírito Santo”. Ele ajudou nossas
fraquezas em oração. Mesmo o ouvir da Palavra do Senhor vem do Espírito
Santo, pois o apóstolo João disse: “Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e
ouvir atrás de mim uma grande voz”. Tudo que vem do homem, ou é mantido
vivo no homem, é primeiro imputado e depois sustentando e então feito
perfeito no Espírito. “É o Espírito que ressuscita, a rede não tem valor algum”.
Nós nunca damos um passo em direção ao céu, firmados em qualquer outro
poder que não seja o poder do Espírito Santo. Nós nem ao menos nos
permanecemos firmes em um mesmo lugar a não ser se estivermos firmados
pelo Espírito Santo. A videira que o Senhor plantou Ele também é quem a
preserva, como está escrito: “Eu o Senhor a mantenho, Eu a regarei em todo
tempo, nada poderá feri-la, Eu a guardarei dia e noite”. Será que eu já ouvi
algum jovem dizer assim: “Eu gostaria de me tornar um Cristão, mas eu temo
que não possa perseverar. Como eu poderia ser perseverante?”. Um
questionamento bem apropriado para “Aquele que permanecer até o fim, o
mesmo será salvo”. Cristãos temporários não são cristãos, somente o crente
verdadeiro continua a crer que ele entrará no céu. Como, então, podemos nos
firmar em uma palavra como essa? Aqui está a resposta. “Eu derramarei meu
Espírito sobre vós”. Quando uma cidade foi capturada em uma guerra àqueles
que possuíam essa cidade, buscaram ganhá-la de volta, mas o rei que capturou
essa cidade enviou uma guarda para se posicionar dentro dos muros da cidade,
e o rei disse ao capitão da guarda, “cuide bem dessa cidade que eu conquistei, e
não deixe o inimigo entrar de novo”. O Espírito Santo é esse guarda de Deus no
meio de nossa humanidade redimida e nos mantém firmes até o fim. “Que a paz
de Deus que ultrapassa todo o entendimento, guarde seus corações e mentes
através de Cristo Jesus”. Para sermos preservados, então, devemos olhar para o
Espírito Santo. Para que eu não canse vocês eu serei breve no próximo ponto, o
Espírito Santo em nosso meio serve para nosso governo. O Espírito Santo nos é
dado para nos guiar em direção a toda verdade. Verdade é como uma imensa
caverna, e o Espírito Santo nos traz tochas, e mostra todo o esplendor dessa
caverna, uma vez que a passagem parece confusa, Ele conhece o caminho, e Ele
nos guia para as coisas profundas de Deus. Ele abre diante de nós uma verdade
após a outra, com Sua luz e através de Sua direção, e assim somos ensinados no
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Senhor. Ele também é nosso guia pratico ao céu, ajudando e direcionando a nós
nessa jornada. Eu gostaria que o povo Cristão mais freqüentemente inquirisse o
Espírito Santo por direcionamento em nossa vida diária. Vós sabíeis que o
Espírito de Deus habita em vós? Vocês não precisam estar sempre correndo
para o conselho de um amigo ou outro para encontrar a direção, espere no
Senhor em silêncio, fique parado e quieto perante o oráculo de Deus. Use o
discernimento de Deus que lhe foi dado, mas quando isso não for suficiente,
recorra àquele que já foi chamado de “O mais alto funcionário de Deus”, que
vive em você, que é infinitamente sábio, e que pode te guiar fazendo você
“ouvir a voz por trás de você dizendo, esse é o caminho, andai nele”. O Espírito
Santo irá guiar sua vida, Ele ira guiá-lo na morte, e Ele irá conduzi-lo à Glória.
Ele te guardará dos erros modernos e dos antepassados também. Ele irá guiá-lo
por um caminho que você não conhece, através da escuridão Ele irá guiá-lo por
meios que você não sabe, essas coisas Ele fará a você, e não o esquecerá.
Nesse texto precioso! Parece-me que tenho diante de mim uma grandiosa
vitrine cheia de jóias caras e raras. Que Deus o Espírito Santo pessoalmente
venha e mostre essas jóias a você, e que você possa ser adornado com todas elas
todos os dias de sua vida!
E por fim, “Eu derramarei meu Espírito sobre vós”, isso é como forma de
consolação, pois Ele escolheu ser chamado de “O Consolador”. Nosso Deus não
deixaria seus filhos infelizes, então, Ele mesmo, na terceira Pessoa da santa
Trindade, tomou o ofício de Consolador. Porque sua face anda tão abatida?
Deus pode te confortar. Você que está debaixo do domínio do pecado, é verdade
que ninguém pode ajudá-lo a encontrar paz, mas o Espírito Santo pode. Ah,
Senhor, para cada um que te busca aqui e tem falhado, manda-nos Teu Santo
Espírito! Derrame Teu Espírito sobre eles, e eles descansarão em Jesus. E vocês
queridos filhos de Deus, que estão preocupados, lembrem-se de que
preocupação e o Espírito Santos são totalmente contraditórios um com o outro.
“Eu derramarei meu Espírito sobre vós”, significa que você se tornará tranqüilo,
cheio de paz, resignado, e consciente da vontade divina. Então você terá fé em
Deus que tudo está bem. Davi disse: “Deus é minha total alegria”, e tal coisa Ele
é a nós. “Uau, Ele é meu Deus!”. Será que você pode dizer, “MEU DEUS?”. Você
quer algo mais? Você pode imaginar algo além de Deus? Onipotente para agir
eternamente! Infinito para dar! Fiel para lembrar! Ele é a essência de tudo o que
é bom. Somente luz. “Nele não há escuridão alguma”. Eu tenho toda a luz, sim,
todas as coisas, quando tenho o meu Deus. O Espírito Santo nos faz
compreender isso quando ele é derramado sobre nós. Santo Consolador habite
em nós, pois só então nós gozaremos da luz do céu. Então seremos sempre
cheios de paz e também cheios de alegria, pois nós andamos sob uma luz
encoberta, como se nos fizesse saltar para a glória. O Senhor faz desse texto uma
afirmação pessoal a nós, “Eu derramarei meu Espírito sobre vós”. Amém.
Fonte: http://www.executivaipb.com.br
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