UMA IGREJA CHEIA DO ESPÍRITO SANTO
“Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos; todos ficaram
cheios do Espírito Santo (...) Da multidão dos que creram, uma era a mente e
um o coração”. (Atos 4:31, 32)
Ao analisarmos o texto de Atos 4:31-37, vemos que os cristãos haviam orado e
o Espírito de Deus os havia enchido e lhes dado um novo poder. A partir daí,
notamos que algo mudou. Algumas características passam a se destacar nesta
igreja cheia do Espírito Santo. A primeira característica é a união: uma união
concedida por Deus e não uma uniformidade organizacional, promovida pela
boa vontade humana. A atuação do Espírito Santo permitia que a igreja se
unisse em suas convicções doutrinárias , na comunhão, nas ofertas e na
adoração. Outra evidência desta união é a forma como os cristãos se
sacrificavam e compartilhavam uns com os outros. Suas doações eram
voluntárias e baseadas no amor. Quando alguém da congregação tinha
alguma necessidade, o Espírito orientava outra pessoa a vender algo e suprir
esta necessidade. A segunda característica é que a igreja tinha grande poder e
podia contar com a simpatia de todo o povo. Apesar da oposição dos
governantes, o povo em geral se sentia atraído pelos cristãos. Em
determinado momento, os líderes religiosos tentaram calar a igreja e foram
refreados, porque tinham medo do povo. Isso não significa que a igreja não
tinha inimigos, mas que aquilo que o Senhor fazia através da igreja atraía a
atenção e a admiração das pessoas que ansiavam conhecer a Deus. A terceira
característica marcante é que o Senhor lhes acrescentava novos cristãos
diariamente. O evangelismo não era uma tarefa de poucos, mas o prazer
diário e o ministério de todo o povo. Na igreja primitiva, cada membro
procurava ser uma testemunha eficaz de Jesus Cristo onde quer que estivesse,
e esse testemunho gerava resultados. Em nossos dias, qual seria o impacto de
uma igreja cheia do Espírito Santo, que vivesse integralmente a missão dada
por Jesus Cristo?
Irmão Thiago Pires (Para a Tua glória – Wbooks Editorial)
“Senhor Jesus, eu faço parte da Tua igreja. Por isso, quero ser cheio do Espírito
Santo. Que Ele dirija a minha vida e me capacite a testemunhar, a viver em
unidade e a amar o meu próximo”.

