Caminhando com Jesus
Ele voz batizará com o Espírito Santo
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Marcos 1.7-8 (Mt 3.11-12; Lc 3.15-17; Jo 1.19-28)

7 E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno
de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias.
8 Eu vos tenho batizado com água; ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo.
INTRODUÇÃO
Como está seu ânimo? Com mais de três meses de quarentena, para muitos tem sido difícil se
manter bem emocionalmente. O que tem sido mais difícil para você nesse tempo? Hoje quero te
lembrar que precisamos sair do estado de vítima, de quem recebe passivo tudo isso que está
acontecendo, e começa a perceber que, em todo tempo, Deus conduz a nossa vida a viver a grande
aventura do Reino de Deus. E essa vida só é possível com a ação sobrenatural do Espírito Santo em
nós. Então, se você está frustrado, ansioso, oprimido, é tempo de lembrar que o poder de Deus é
maior do que tudo. E Ele tem coisas maiores reservada para nós. Você está pronto?! Então, Vem com
a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
Vimos semana passa que João Batista surge no deserto pregando uma mensagem de
arrependimento. E desafiando as pessoas a marcarem esse tempo em suas vidas através do batismo.
E as multidões vinha até ele, arrependidas para receber o batismo.
Mas ele não queria glória para si. Era apenas aquele que veio preparar o caminho para o Criso.
Então as seguia pregando que havia algo mais. Que após ele viria alguém, o Messias, que era mais
poderoso que ele. Tanto, que não era digno nem de tirar suas sandálias (trabalho relegado ao menos
digno dos escravos). E que esse Messias, que é o Cristo, iria nos batizar com o Espírito Santo. Esse é
um divisor de águas que só o Filho de Deus é capaz de trazer a nossas vidas (o cumprimento dessa
profecia aconteceu no Dia de Pentecostes).
O propósito de João é criar uma expectativa quanto à vinda do Cristo. Ele compreende sua função na
vinda do Reino e sujeita-se humildemente. Isso é especialmente impactante porque João Batista é um
dos maiores exemplos de poder dado aos homens. Ao ponto do próprio Jesus dá testemunho dele,
dizendo: “E eu vos digo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João” (Lucas 7.28).
Talvez exatamente por ser grande, João era humilde. E por esse mesmo motivo se concentra em
Jesus. A centralidade de sua mensagem era Jesus. Ele o exaltou. Essa é a tarefa de todo cristão fiel:
apontar para Jesus como o único que pode nos perdoar e transformar nossa vida.
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
Ele vos batizará com oEspírito Santo – Esse texto que lemos é importante para pesarmos como
entendemos nossa fé. Percebo que muitos pararam no batismo de arrependimento que João oferece.
Como se tudo que precisasse para deixar sua vida de pecado fosse uma porção maior de esforço e
perseverança. E se não conseguem mudar isso é um problema pessoal. Como se apenas ele não
conseguisse mudar de vida!

Jesus Cristo, o Messias, teve que vir e morrer em uma cruz porque não poderíamos encontrar o
perdão de outra forma. Só diante da ação do Espírito Santo em nossas vidas podemos nos
arrepender e viver uma nova vida. Sem Jesus continuamos mortos em nossos delitos e pecados
(Efésios 2). Não há esforço que possamos desempenhar que nos leve a uma vida santa. Apenas a
partir da ação sobrenatural de Deus em nós somos transformados. Todo nosso fracasso é superado
por seu amor e perdão que são derramados em nossa vida de maneira graciosa. Precisamos colocar
nosso coração nessas verdades. Pois Ele nos batizará com o Espírito Santo.
Por isso a mensagem do Evangelho de Jesus é uma mensagem de esperança. É o poder de Deus para
salvar, transformar, todo aquele que crer (Romanos 1.16). E Jesus orienta seus discípulos a
permanecerem em Jerusalém até receber o Espírito Santo dizendo: “mas recebereis poder, ao descer
sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas” (Atos 1.8). Perceba! Testemunhar não é
uma tarefa, mas uma consequência. Só é testemunha quem tem sua vida transformada pelo poder do
Espírito Santo. É algo além de nossas possibilidades. Mas está disponível para todos nós em Cristo!
Conclusão: Deus tem pra sua igreja um novo tempo que só pode ser vivido a partir do Espírito Santo.
Assim como essa pandemia traz medo, angústia, crises a nossa vida. Deus é ainda mais poderoso
pra restaurar. Nos fazer viver uma vida de testemunho poderosa a partir da ação do Espírito em
nós.
É quando saímos do papel de vítimas e passamos a abençoar e espalhar vida generosamente. Porque
conhecemos aquele que nos amou e se entregou em uma cruz. Ele me ama! Ele me perdoou! Ele me
dá vida juntamente com o Espírito Santo. Não podemos mais viver acuados quando temos uma vida
de esperança e alegria pra ser vivida!
DESAFIO
Pare de depender de suas forças e peça ao Espírito Santo que mude sua vida. Ore todos os dias ao
acordar lendo o texto de Romanos 1.16!

