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O Espírito Santo opera por meio da fé
“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que
esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não
pode receber, porque não o vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque
ele habita convosco e estará em vós” (João 14: 16-17).
Quem conhece a Palavra de Deus, conhece então o Deus da Palavra.
Nossa FÉ vem por ouvirmos, por recebermos a Palavra de Deus. Conhecendo
a Deus e depositando Nele toda nossa certeza e convicção, podemos então
confiar em cada uma de Suas promessas – especialmente a promessa de que
jamais estaríamos sozinhos ou abandonados.
Quem ouve a Palavra de Deus e crê em seu Filho, receberá e desfrutará
a presença e a direção do Espírito Santo. Somente por meio da FÉ podemos
enxergar e entender a revelação de Deus por meio de Sua Palavra,
reconhecendo Jesus como Filho de Deus e nosso Senhor e Salvador; somente
pela FÉ podemos então receber a promessa do Espírito de Deus habitando e
operando em nossas vidas.
Jesus foi enfático e claro: o mundo não pode receber o Espírito da
verdade. Não pode receber porque não crê, porque não conhece a Deus e Sua
Palavra, não conhece nem reconhece em Jesus o cumprimento da promessa
de Deus. Portanto, sem a FÉ que vem pelo ouvir a Palavra de Deus, sem a FÉ
que revela o amor e o poder de Deus, sem a FÉ no Filho de Deus, ninguém
pode receber o Espírito de Deus.
A todos que creem, que se relacionam com Deus por meio da FÉ, a
esses é prometida uma vida direcionada e governada pelo Espírito Santo: mais
do que apenas “fazer companhia”, a promessa de Deus em Cristo é que
tenhamos o Espírito de Deus habitando conosco, ou seja, Sua presença é
constante em nossas vidas. Quem tem a verdadeira FÉ em Deus não é apenas
visitado ocasionalmente, mas dirigido plenamente pelo Espírito Santo.
A verdadeira FÉ, firmada e alicerçada em Deus, baseada em Seu poder
e amor, em Sua fidelidade e eternidade, nos possibilita não somente conhecêLo, mas nos relacionarmos com Ele por meio do Seu Filho, de tal forma que
Seu Espírito Santo venha habitar em nós, transformando e transbordando
nossa mente e coração, governando nossa vida e direcionando cada um dos
nossos passos.
Essa promessa é maravilhosa e incomparável, mas também exclusiva e
restrita somente aos que tem a FÉ ensinada através da Bíblia.
Medite nisso!

