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A Importância do Poder de Deus nas Igrejas
O poder de Deus é tão importante na vida de cada crente e das igrejas que
Jesus determinou que os discípulos esperassem em Jerusalém até que fossem
revestidos desse poder.
O evangelista D. L. Moody declarou que uma gota do poder de Deus vale
mais do que a força do mundo inteiro.
Já se disse que as igrejas não precisam tanto dos títulos de apóstolo, bispo,
doutor, mestre, cardeal, papa; nem de mais organizações, nem de novos métodos.
Já temos muitas organizações e bons métodos. As igrejas precisam, sim, e com
urgência, do poder de Deus, sem o qual tudo o mais perde a validade.
O pregador inglês Charles Spurgeon afirmou: “Sem a presença poderosa do
Espírito de Deus, é melhor fecharmos as igrejas, trancarmos as portas a prego,
colocarmos uma cruz nelas e dizermos: “Deus, tenha misericórdia de nós”(...) Acho
que não estou sendo drástico demais se disser que uma igreja sem a presença do
Espírito de Deus é antes uma maldição do que uma bênção”.
O poder de Deus é indispensável na vida das igrejas, porque é esse poder
que as tem impulsionado a grandes conquistas no trabalho de evangelização e
missões.
Stanley Jones foi categórico: “Não vejo nada, absolutamente nada, que
possa tirar a Igreja de trás das portas trancadas senão um Pentecostes. Podeis
aumentar a beleza do seu ritual; melhorar a qualidade de sua educação religiosa;
elevar ao mais alto grau o padrão e a qualidade de seus ministérios; despejar
dinheiro a mancheias no seu gazofilácio; dar-lhe, enfim, tudo menos essa coisa que
o Pentecostes dá, e estareis apenas ornamentando um cadáver. Até que esse fato
se dê, a pregação é simples preleção; a oração, apenas repetição de fórmulas; os
cultos deixam de ser cultos. Tudo não passa de atividade terrena, circunscrita,
inadequada, morta”.
Alexandre MacLaren, príncipe dos expositores batistas, foi enfático no seu
pronunciamento sobre o assunto que estamos abordando. Ele escreveu: “Todas as
vezes que lemos a história de um homem que foi cheio do Espírito Santo, lemos
que foi cheio de poder. É poder para servir. Não existe outro poder para fazer
avançar o Reino de Deus e para a obra do testemunho igual ao poder do Espírito
Santo”.
Portanto, os filhos de Deus devem submeter-se à orientação divina para que
sejam revestidos do poder do alto. O segredo está em Efésios 5:18: “Enchei-vos do
Espírito...” Quem está cheio do Espírito Santo, está cheio do Poder de Deus. Então,
busquemos essa bênção, mediante o estudo da Palavra de Deus e a oração.

