TÍTULO: O DEUS QUE NUNCA NOS DEIXA SÓS.
TEXTO: Atos 5. 17-32
PROPOSIÇÃO: A Palavra de Deus mostra-nos com toda segurança, que
quando estamos dentro da vontade de Deus, Ele irá manifestar-se presente,
em toda e qualquer circunstância.
INTRODUÇÃO:
Essa verdade é uma experiência, que como filhos de Deus nós vamos
solidificando em nossa vida, é essa certeza inabalável de que nunca
estamos sozinhos. Por maiores que possam ser as provas que tenhamos
que passar, sempre iremos sentir de um modo ou de outro a presença de
Deus. A Igreja, ao longo da História tem sofrido tantas perseguições,
porém nunca foi destruída. Quantos cristãos têm passado pelos mais
diferentes tipos de provações, porém ninguém nunca foi abandonado.
Deus não desampara os seus filhos (Hb. 13.5-6). Sempre, em qualquer
circunstância que seja, de alguma forma Ele irá se mostrar presente. Este
texto, é um exemplo grandioso dessa realidade. O Deus de ontem é do
Deus de hoje e será o Deus de amanhã. Assim como Ele fez no passado
Ele ainda faz hoje.
TRANSIÇÃO: O texto nos mostra três formas como Deus manifestas a sua
presença em nossa vida:
I – DEUS MANIFESTA SUA PRESENÇA ATRAVÉS DOS ANJOS.
O que você faria se de repente aparecesse um anjo em sua frente? A Bíblia
está recheada de passagens onde Deus envia algum anjo para executar
alguma tarefa. Mas, especialmente Deus envia anjos para proteger seus
filhos nas horas de perigo. Se somos povo de Deus, então vale para nós o
que está escrito em I Cr. 16.19-22.
Anjos são uma realidade que não
podemos esquecer.
Uma das razões pelas quais eles existem é
exatamente para executar ordens de Deus a nosso respeito. ( Hb. 1.14, Sl.
9.11-12). Minha experiência pessoal comprova isso. Embora dificilmente
eles se manifestam de forma visível, sabemos que Deus os coloca ao nosso
lado para nos proteger. E, que trabalho impressionante eles realizaram
neste episódio ( v. 21-25).
II – DEUS MANIFESTA SUA PRESENÇA ATRAVÉS DO ESPÍRITO SANTO
QUE HABITA EM NÓS. (v.32)
O Verso 32 diz: “Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o
Espírito Santo, que deus outorgou aos que lhe obedecem”. Aqui está um
ponto importante de doutrina. O Espírito Santo, não é uma simples
energia, mas sim uma pessoa. Pedro se refere ao Espírito como uma
testemunha viva, como de fato uma outra pessoa. Por isso, Jesus conforta
os discípulos em Mateus 28.20: “e eis que estou convosco todos os dias” .

Ele referia-se à presença do Espírito Santo nos discípulos. (João 14.16). O
Espírito Santo fala, consola, dá poder, coragem, direção . (Isaías 30.21)
Um servo de Deus nunca está só. Outra questão importante de doutrina,
está na forma em como alguém recebe o Espírito Santo. Não se recebe o
Espírito Santo através de técnicas, de exercícios, de jejuns, ou que quer
que seja. O Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. Em primeiro
lugar, recebendo a Jesus como Senhor e salvador e, em segundo lugar,
preservando a presença do Espírito através de uma vida santa. Não
precisamos buscar experiências e sim obedecer, pois a obediência é que
traz a verdadeira experiência. Isso nós vemos claramente no verso 41.
*Essa explosão de vida que brota do nosso interior quando sabemos que
fizemos enfim a vontade de Deus.
III – DEUS MANIFESTA SUA PRESENÇA ATRAVÉS DE PESSOAS QUE ELE
LEVANTA EM NOSSO FAVOR, NAS HORAS DE NECESSIDADE. (33-39)
Não é interessante que numa situação assim se levante um homem tão
importante como Gamaliel, um dos mais importantes mestres da lei, e
tenha uma palavra tão oportuna? Deus usa quem Ele quer e, às vezes
quando pensamos que tudo está perdido, Deus envia alguém que menos
esperamos para nos ajudar. Não é isso uma bênção? Ora, isto é uma coisa
que nós também podemos contar. Não sabemos quando, nem como,
porém se num determinado momento, todos estiverem contra nós, Deus
poderá levantar pessoas dentro das fileiras de nossos próprios inimigos
para nos ajudar. Não é isso uma bênção? Tudo isso, entretanto, é um
aprendizado: quanto mais nos entregamos a Deus, mais iremos
experimentar esses fatos em nossa própria vida. Mas não somente quando
estamos sendo perseguidos, e sim em toda e qualquer situação que
necessitarmos de alguma forma de ajuda. Minha experiência neste sentido
é muito rica. Não foram poucas as vezes em que necessitava de ajuda, de
direção, e Deus enviou alguém a mim.
CONCLUSÃO:
Ora, que conclusão podemos tirar? Andar com Deus é o caminho mais
seguro que existe. Porém, essa experiência, como falamos no início é
privilégio de quem quer fazer a vontade de Deus. E, fazer a vontade de
Deus, significará sempre buscar um único propósito: anunciar o Evangelho.
Esta é nossa grande tarefa. É fazer aquilo que o diabo menos queria que
eles fizessem: falar da salvação que há em Jesus. ( V. 30-31). Quero ainda
dar uma palavra final sobre o verso 42: “ todos os dias, no templo e de casa
em casa, não cessavam de ensinar, e de pregar Jesus, o Cristo. No templo
e de casa em casa. Uma Igreja somente atingirá sua plenitude, quando isso
for praticado. A Igreja do Novo Testamento, não era uma Igreja de
programas, mas uma Igreja de serviço e de relacionamentos.
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