
1Viver+  Revista do Professor

Decerto você já deve ter imaginado 
como teria sido sua vida se convivesse 
com Jesus nesta terra e, provavelmen-
te, ao pensar nos milagres que realiza-
va, gostaria de tê-los vivenciado tam-
bém. O que dizer sobre as mensagens 
e revelações a respeito do Reino Eterno 
que Jesus trazia? Quanta honra seria 
andar e conversar com o filho de Deus, 
senti-lo bem perto.

Esse pensamento é recorrente no 
meio da igreja, pois gostamos de ima-
ginar que com a presença de Jesus aqui 
as coisas ficariam mais fáceis e mais po-
derosas, porém não nos damos conta 
do privilégio que temos em viver a era 
do Espírito Santo! 

“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará ou-
tro Consolador, para que fique convosco 
para sempre”, Jo 14.16.

O Espírito Santo é uma das pessoas 
da Santíssima Trindade e foi enviado a 
esta terra primariamente para consolar 
todos os crentes em Jesus, e para que 
estes tenham alguém a quem recorrer 
quando tudo ficar difícil. Entretanto, 
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este não é o único motivo pelo qual Ele 
veio e esta não é sua única função. O Es-
pírito Santo não veio ao mundo apenas 
para consolar pessoas entristecidas, ou 
para estar pacificamente dentro de nos-
sos corações, mas veio como um vento 
impetuoso conferindo poder e auto-
ridade, impelindo crentes em ousadia 
para pregar o Evangelho, para libertar 
cativos, para serem ativos em dons es-
pirituais e para fazerem obras maiores 
do que Cristo fez em sua vinda a este 
mundo (Jo 14.12).

“E, tendo eles orado, moveu-se o lugar 
em que estavam reunidos; e todos foram 
cheios do Espírito Santo e anunciavam 
com ousadia a palavra de Deus”, At 4.31.

Na lei de Deus havia uma regra para 
que todas as vezes que Israel fosse à 
guerra, todo homem “medroso e de 
coração tímido” ficasse em casa (Dt 
20.8). Ficou determinado entre o povo 
de Deus que nenhum de seus soldados 
alistados para a guerra estivesse com 
medo da batalha. Da mesma forma nós 
precisamos viver uma vida de ousadia 

Os milagres de 
Jesus
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no Espírito Santo, guerreando com in-
trepidez como um grande exército co-
rajoso.

“Porque Deus não nos deu o espírito 
de temor, mas de fortaleza, e de amor, e 
de moderação.” 2Tm 1.7.

Precisamos buscar a ousadia no Es-
pírito Santo para que possamos viver os 
propósitos de Deus e que sejamos um 
canal para glorificação do nome dEle, 
contrariando os sistemas mundanos e 
tudo o que vai contra o Reino dos céus 
e manifestando o poder de Deus na ter-
ra “Porque a ardente expectação da cria-
tura espera a manifestação dos filhos de 

Deus”, Rm 8.19.
 A manifestação dos filhos de Deus 

nesta terra inclui também muitos si-
nais e prodígios, e grandes milagres 
que surgirão de pregações inflamadas 
e ousadas a respeito de Deus e de seu 
poder manifesto através do Espírito 
Santo!

“Detiveram-se, pois, muito tempo, fa-
lando ousadamente acerca do Senhor, o 
qual dava testemunho à palavra da sua 
graça, permitindo que por suas mãos se 
fizessem sinais e prodígios”, At 14.3.

Seja ousado! Deus ama aqueles que 
agem por fé e nela são ousados.


