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O que tenho isso te dou...
“E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho isso
te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda”( Atos
3:6).
Quando lemos a narrativa do livro de Atos podemos ter uma impressão
errada acerca dos apóstolos. Admiramos a ousadia deles, a confiança
demonstrada, a autoridade evidenciada diante das circunstâncias que se
apresentavam para a igreja em seu nascedouro.
Eles eram e foram homens como qualquer um de nós somos HOJE.
Eram sujeitos às mesmas imperfeições, medos, angústias e incertezas que
assolam os servos do mesmo Senhor nos tempos hodiernos. Se assim eram,
porque realizavam sinais e maravilhas, conforme a palavra de Deus nos diz
em Atos 2:43: “E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se
faziam pelos apóstolos”.
Realizavam porque viviam na estrita dependência de Deus, buscavam
fazer a Sua vontade, oravam muito, estudavam as Escrituras e tinham em seu
coração a determinação de viver para o Senhor, independente das
circunstâncias e as ameaças que os cercavam naqueles difíceis primeiros
dias da igreja.
Quando escreveu aos Coríntios em sua primeira carta registrada nas
Escrituras, o apóstolo Paulo alertou os seus leitores que o reino de Deus não
consistia em palavras, mas em poder (1ª. Coríntios 4:20). Os Coríntios
estavam desenvolvendo uma vida cristã oca, esvaziada das coisas de Deus,
voltada para a imitação dos costumes e estilo de vida dos preceptores, que
instruíam os filhos das famílias mais abastadas daquela igreja. Portanto,
Paulo chama a atenção deles para uma vida de compromisso com Deus, uma
vida na qual a manifestação do poder de Deus se traduziria em seguir aquilo
que ele lhes ensinou.
Pedro e João viviam assim. Ao passarem por aquele homem que
sempre era levado à porta chamada Formosa para esmolar na hora nona, o
olharam com amor e, provavelmente por não disporem de recursos para dar a
ele naquele momento, Pedro lhe dirigiu a palavra dizendo que eles possuíam
algo muito melhor do que o dinheiro que ele lhes pedia. A fé dos apóstolos,
alicerçada no poder de Deus, proporcionou àquele pobre e enfermo homem
força para os seus pés e pernas aleijados e o milagre aconteceu. Tendo o
homem sido curado, entrou no templo acompanhando os apóstolos saltando e
louvando a Deus.
O poder de Deus foi manifestado por intermédio da vida de Pedro e João
e se transformou numa preciosa oportunidade para que eles pudessem dar
testemunho do poder salvador do Senhor Jesus. De modo semelhante quando
o poder de Deus se manifesta em nós, vidas são impactadas e transformadas.
A igreja deve ser um canal pelo qual o poder de Deus flua para abençoar o
mundo.

Percebam que o milagre não impactou a vida dos apóstolos, pois eles
sabiam que era Deus quem tinha operado aquele sinal, eles não chamaram
para si a atenção daquele feito, antes atribuíram ao Senhor Jesus aquele
maravilhoso milagre “Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo
nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis; sim, a fé
que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de
todos vós”(Atos 3:16).

