TÍTULO: CARACTERITICAS DO MINISTÉRIO DO ESPÍRITO SANTO
TEXTO: Atos 20.1-12
INTRODUÇÃO:
Ao olhar para esse texto podemos pensar: Mas falar sobre o quê? No entanto, o que nós
vemos aqui é mais um pequeno período da vida de um homem cheio do Espírito santo.
Interessante o que aconteceu com Paulo: Não foi um dos discípulos chamados para
andar com Jesus em seu ministério terreno, mas teve a graça de ver pessoalmente a
Jesus mesmo depois de sua ascensão e, mesmo não estando presente no dia de
Pentecostes, teve a graça de ser provavelmente o maior exemplo do que um homem
cheio do Espírito Santo.
Sua vida, à medida que vamos avançando no livro de Atos dos Apóstolos, é um
exemplo do que Deus pode operar através de alguém que vive realmente na
direção e na dependência do Espírito santo e por consequência nos mostra também
algumas características do agir do Espírito Santo.
TRANSIÇÃO: Aqui neste texto, até para não repetir muitas coisas que já temos falado,
quero sinalizar três características do ministério do Espírito Santo.
I – A MOBILIDADE:
No Evangelho de João, capítulo 3, verso 8, o Senhor Jesus define claramente esse
aspecto do agir do Espírito Santo: “O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai; assim é todo o que é nascido do
Espírito”.
Porque o Senhor Jesus usa a figura do vento? Porque o vento é o símbolo de autonomia
e de liberdade. Eclesiastes 1.6: “O vento vai para o Sul, e faz o seu giro para o Norte;
volve-se e revolve-se, na sua carreira e retorna aos seus circuitos”.
**Uma vida guiada pelo Espírito não é uma pessoa desgovernada, independente, mas
ela é livre para fazer os seus movimentos.
**Há uma prontidão para ir e vir. Há uma disposição para mudar, quando necessário.
Claro que Paulo possuía um ministério apostólico. Isso fazia com que sua vida tivesse
uma mobilidade maior do que o normal.
Também havia a questão das constantes perseguições, mas de qualquer maneira, se
nós vivemos no Espírito, haverá uma disposição para nos deixar mover, quando for
necessário, seja em nossa vida interior, abrindo espaço para as coisas novas; seja no
nosso mundo exterior, nos deixando mover para realidades novas.
**Davi foi outro homem onde mesmo na Antiga Aliança, tinha uma vida guiada pelo
Espírito Santo.
Foi por isso que Davi muitas vezes agia de maneira muito diferente do que uma pessoa
comum agiria. *Seus movimentos muitas vezes não pareciam ter lógica, mas Deus
sempre o conduzia em vitória.
* **Podia ter matado Saul e não precisava fugir de seu filho Absalão.
*Outro exemplo disso foi o seu confronto com Golias. Ele rejeitou uma armadura, por
que só iria limitá-lo (1 Sm. 17.38-40)
**Assim também nossa Igreja pretende ser uma Igreja com uma estrutura livre.
O que nós vemos aqui nesses poucos versículos é MOVIMENTO.
*Depois de mais de dois anos estabelecido em Éfeso, vemos novamente Paulo indo
de um lado para outro.

*Quem anda no Espírito deve saber que as coisas podem não ficar iguais para
sempre.
**O fato é que , se queremos realizar a vontade de Deus precisamos estar disponíveis.
Deus é quem vai determinar os nossos rumos.
-Nossa vida nem sempre será muito confortável.
-Nossos planos muitas vezes precisarão ser alterados.
-Muitas vezes vamos ter que sair do nosso conforto, simplesmente por que o espírito
Santo irá pedir para sairmos do nosso lugar e fazer algo diferente.
(Hebreus 12.1-2)
*Pequenas mudanças podem se tornar em algo grande lá na frente!
*O Espírito Santo está falando contigo hoje? Muda!!!
TRANSIÇÃO: outro sinal do ministério do Espírito e:
II – O CONFORTO:
O Conforto é outra característica do ministério do Espírito.
O Espírito Santo não foi enviado a este mundo para acusar, condenar, machucar,
confundir, desmanchar alegrias, tirar o sentido da vida. Não!
**O papel do Espírito Santo está claramente definido em dois textos: Jo.14.16-20
João 16.7-14.
**Em ambos os textos o Espírito Santo é chamado de “Consolador”. Mesmo quando
fala que Ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, não é para nos condenar e
sim para nos mostrar a saída. E, muito mais que isso, além de apontar a saída Ele vem
habitar em nós, tornando-se nossa constante companhia, levando-nos constantemente à
presença do Pai e do filho. O Espírito Santo veio para acabar com a nossa solidão.
**Assim, à medida que o Espírito Santo se torna de fato nosso consolador, Ele também
nos torna pessoas com a capacidade de consolar, de confortar os que estão sofrendo:
2 Coríntios 1.3-4. O Apóstolo Paulo era essa pessoa!
**Se observarmos novamente o texto de Atos 20, vemos continuamente no agir de
Paulo a atuação do Espírito Santo: v.1: “tendo-os confortado”, v. 2: “com muitas
exortações”, v.7: “Exortava-os”, v.10: “não vos perturbeis”, v. 12: “grandemente
confortados”.
*Parece contraditório o que acontece ali. Pela lógica, Paulo é quem deveria ser
confortado. Ele é quem precisa ouvir: “Paulo fica tranquilo, Deus está cuidando de
tudo”. Mas o contrário é o que acontece.
**Veja outro exemplo dessa realidade: 2 Coríntios 6.1-10.
**O Espírito Santo quer nos usar para levar esperança, passar fé às pessoas,
mesmo que nós mesmos estejamos passando momentos difíceis.
O ministério do Espírito Santo é um ministério de CONFORTO. O que tem saído de
teu interior? O Espírito Santo tem encontrado em ti um canal para levar esse conforto
aos outros? Pense nisso!!!
**Precisamos ter esse cuidado: “Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é
doce e o que é amargoso?” (Tiago 3.11)
**É o Espirito Santo que cria em nós essa fonte de águas vivas em nosso coração.
TRANSIÇÃO:
Outra característica do ministério do Espírito é:
III – O PODER ( v. 9-12)
*Estudiosos dizem que o Livro de Atos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo.
Mas claro, é por que os apóstolos eram homens cheios do Espírito Santo.

E onde o Espírito Santo age, o poder de Deus irá ser manifestar.
**Claro que o Espírito é dinâmico. Cada situação, cada tempo, cada circunstância o
agir do Espírito é peculiar. Mas de uma forma nós iremos perceber a manifestação do
poder de Deus em ação.
Há aqui no texto uma situação bem específica:
**Fica evidente que o Espírito santo estava dirigindo aquela reunião, ainda que
estendesse madrugada a dentro.
**Fica claro que não era simplesmente a excessiva vontade de falar de Paulo que tinha
movido as coisas naquela direção, mas que o Espírito estava ali, não somente com sua
inspiração, mas também com Seu poder.
**Que boa oportunidade para os inimigos do Evangelho se aquele rapaz que caiu da
janela tivesse morrido; se aquele longo discurso ainda tivesse que ser seguido de um
velório e de um enterro.
**Que triste despedida de Paulo daquele lugar, carregando a culpa de, em seu
entusiasmo desmedido, ter provocado a morte de um jovem daquela congregação.
Mas, de fato, se confirma aquilo que Ele diz aos Coríntios e aos Gálatas: onde o Espírito
Santo está agindo, ali está também o poder de Deus; poder capaz de reverter todo
desígnio de satanás ou mesmo as fraquezas humanas, que poderiam por a perder o
sucesso da obra de Deus e dar ocasião ao inimigo.
**Mas, porque o poder do Espírito Santo estava nele, ele pode, sem se deixar perturbar
orar sobre aquele rapaz e ver Deus devolver-lhe a vida e, ainda subir e celebrar com
alegria a Ceia do Senhor, e na unção do Espírito completar sua mensagem e concluir
aquela reunião com júbilo, num testemunho claro de que o Espírito Santo estivera
presente ali.
Precisamos crer que Deus não irá nos deixar na mão.
CONCLUSÃO:
Não sei qual é a tua situação hoje.
-Talvez mudanças que estão em curso? Não se assuste. Mudanças fazem parte da
vida e especialmente da vida com Deus. Confie, Deus vai cuidar de tudo.
**Jesus não prometeu que todos os nossos dias seriam iguais, mas prometeu estar
conosco em todos os dias.
-Talvez algum sofrimento? Algum medo, alguma insegurança, alguma situação
difícil? Isso também às vezes faz parte do enredo, como fez do enredo da vida do
apóstolo Paulo. O Espírito Santo quer hoje te consolar, derramar Seu bálsamo sobre a
tua vida.
-Talvez alguma situação completamente fora do teu alcance? Talvez uma tentativa
do inimigo de envergonhar teu nome?
Nessas situações o Espírito Santo quer
revelar Seu poder.
*O importante é ter essa certeza de que nossa vida está sendo conduzida pelo Espírito
Santo e, se assim o for, como Paulo, mesmo nas situações mais difíceis, Ele vai nos usar
exatamente para levar direção, consolo, poder para ajudar os outros.
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