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O plano da Salvação foi elaborado muito antes do peca-

do entrar no mundo. Deus sabia que o homem desobede-

ceria e cairia. Movido por misericórdia, Ele decidiu enviar 

Seu Filho para morrer no lugar da humanidade. Em Seu mi-

nistério terreno, Cristo atraia multidões por onde passava. 

Seus ensinamentos alcançaram o coração de muitos.

A Bíblia relata que Jesus foi conduzido pelo Espírito para 

o deserto. Jesus estava jeju-

ando por 40 dias neste pe-

ríodo e lá foi tentado pelo 

diabo. Depois dessa qua-

rentena, ao passar pelo Mar 

da Galileia, nosso Mestre 

começou a escolher Seus 

discípulos. Os escolhidos 

andavam por toda a parte 

com Jesus, ouviam Seus en-

sinamentos e presenciavam 

sinais e maravilhas que Ele 

realizava. Era necessário 

que aprendessem com Cris-

to, pois, nos dias vindouros, 

proclamariam a Palavra da 

Salvação.

Depois que ressuscitou, 

antes de ascender aos céus, 

Jesus apareceu para Seus 

discípulos e lhes ordenou 

que ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de 

poder. Então voltaram para Jerusalém e subiram ao cená-

culo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, 

Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e 

Judas, de Tiago (At 1.12-13).

Localizado no Monte Sião, segundo a tradição, provavel-

mente, este cenáculo foi palco da última ceia de Cristo, onde 

se reuniu com os 12 e ali revelou que um deles haveria de 

traí-lO (Lc 22). Hoje, esse lugar atrai milhares de pessoas que 

buscam conhecer mais um pouco sobre a trajetória de Jesus.

Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, quando o 

Pentecostes aconteceu. A Bíblia relata que de repente veio 

do céu um som como de um vento e encheu todo o lugar. 

E pousaram sobre eles línguas repartidas como de fogo, e 

foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras lín-

guas. A multidão que correu para ver o que estava aconte-

cendo ficou pasma, perplexa com o que viu. Muitos dentre 

a multidão até zombaram; pensando que estavam bêbados 

(At 2). Em nossa vida é exatamente assim; as coisas dos 

céus podem parecer 

loucura aos olhos dos 

que não andam na 

luz. Entretanto não po-

demos permitir que a 

opinião dos outros nos 

impeça de vivenciar o 

extraordinário de Deus 

em nossa vida.

 A obediência dos se-

guidores de Jesus fez 

com que tivessem uma 

experiência sobrenatu-

ral: o dia de Pentecos-

tes. Eles sentiram a pre-

sença do Espírito Santo 

do mesmo jeito que 

sentiram a presença de 

Deus quando estiveram 

com o Mestre neste 

mesmo local. Muitas ve-

zes, Deus nos promete algo e, na nossa limitação humana, 

não conseguimos imaginar como ou quando essa promessa 

irá se concretizar. Os discípulos também não sabiam como 

seria este revestimento espiritual do qual Jesus lhes falara, 

mas perseveram em oração crendo nas palavras do Mestre 

até que do alto veio a promessa.

CENÁCULO – LUGAR DA PRESENÇA
#conectou?

3º Trimestre de 2022: Espírito Santo presente em todo o tempo.
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