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O agente da perseverança 

“... recebereis o dom do Espírito Santo.” (Atos 2. 38) 

Em todo o Seu Ministério, o Senhor Jesus vivenciava a constante presença 
do Espírito Santo (Lucas 4.1). O Mestre ensinou sobre o Espírito Santo e prometeu 
aos seus discípulos que este Espírito estaria habitando em cada um deles quando 
Ele voltasse para o Pai “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para 
que fique convosco para sempre; o Espírito de verdade, que o mundo não pode 
receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita 
convosco, e estará em vós (João 14.16-17). 

A chegada do Espírito Santo no dia de Pentecoste marcou para sempre a 
vida de todos os apóstolos e seguidores de Jesus. Primeiro, porque eles viram a 
promessa do Senhor se concretizar. Depois, porque se sentiram renovados e 
encorajados para perseverar e cumprir a missão dada pelo Mestre. Em terceiro 
lugar, ficaram felizes porque não estavam sós. Sabiam que o Espírito Santo os 
guiaria, ensinaria e colocaria as palavras certas em seus lábios para 
testemunharem de tudo que haviam visto e ouvido.  

Aqueles novos irmãos, que clamaram por respostas dos apóstolos, também 
receberam o Espírito Santo e, com Ele, a graça do Senhor e a salvação de suas 
vidas. Do constrangimento ao arrependimento e dali para o batismo e o ingresso 
na família do Senhor, o ciclo estava completo. Agora, o Espírito Santo encheria 
suas vidas e moveria os seus corações para a verdadeira adoração, fazendo do 
cultuar ao Senhor um ato de profunda devoção e perseverança. 

Mas o Espírito Santo não foi prometido apenas para um grupo especial de 
pessoas. Ele também não ficou preso aos tempos dos apóstolos e da chamada 
Igreja Primitiva. Ele continua atuando hoje na vida do ser humano, convencendo 
do pecado, da justiça e do juízo (João 16.8-9). 

Ele continua atuando na Igreja, capacitando, desenvolvendo dons e 
gerando o fruto do Espírito (Gálatas 5.22-23). Ele segue em revelar às nossas 
mentes a vontade de Deus, em nos ajudar em nossas fraquezas, intercedendo 
por nós com gemidos inexprimíveis (Romanos 8.26). Ele é o nosso consolador, 
Ele é o promotor da paz, Ele é o agente da perseverança. 

 


