Este não é o mesmo Pedro
Pr. Harry Tenório

“Então Pedro levantou-se com os onze, e em alta voz começou a pregar para a
multidão.”
At. 2.14
Nota complementar
Nós gostaríamos de esclarecer aos irmãos que ficaram com dúvidas a respeito
do último estudo do GEF que o dom de línguas existe e que de fato a
manifestação que houve em Atos 2 foi exatamente a evidência deste dom.
Apenas ele veio acompanhado do dom de interpretação das línguas. Ou seja, o
batismo aconteceu mais todos entendiam o que o outro falava por causa da
interpretação. A coisa era tão sobrenatural que disseram: “Alguns, todavia,
zombavam deles e diziam: “Eles beberam vinho de mais.” At. 2.13
Na igreja de Corinto, os irmãos tiveram esta dúvida. E ela é comum aos que
ainda não foram batizados, simplesmente por não terem experimentado. Paulo
ministrou estudos que esclareciam bem o assunto.
1 Coríntios 12:10 “...a outro, operações de milagres; a outro, profecia; a
outro, discernimento de espíritos; a um, variedade de línguas; e a outro,
capacidade para interpretá-las.”
1 Coríntios 12:28
“A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente,
apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois,
operadores de milagres; depois, dons de curar, socorros, governos,
variedades de línguas...”
1 Coríntios 13:1 “Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o címbalo que
retine.”
No último versículo mencionado toda dúvida se esclarece. Muitos que acham
ser o dom de línguas mencionado na bíblia o falar em outras línguas como
Alemão, Francês e o Inglês tem neste versículo uma base para esclarecer o
assunto. Há línguas dos homens, esta natural que falamos e também a do
Espírito, aqui denominada de Língua dos Anjos.
A manifestação deste dom começou a ser buscada com tanta intensidade que
Paulo lembrou aos irmãos que não adianta ser “Super-Espiritual” e não ser
revestido de amor. O amor é a essência de Deus e por isto deve ser “a marca
da igreja.”
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1 Coríntios 14:6 “Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando
em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de
revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina?”
Paulo aqui combate todo espírito de curiosidade. Os irmãos desejavam vê-lo
falando em novas línguas. Sua afirmação é racional e inteligível. Se for pregar
em línguas sem que haja interpretação, que proveito há nisto para vós?
Por ser uma experiência nova a inquietação produzida na igreja de Corinto
muito serviram para esclarecer o assunto. Paulo aqui não alimenta o desejo
dos que anseiam vê-lo falando, mais ao mesmo tempo afirma que o Dom é um
sinal para os não crentes. Como de fato é. Muitos antropólogos(Profissional
que estuda o comportamento humano e do que lhe é específico) já se
inseriram na igreja ao longo da história para estudar o fenômeno. Muitos deles
terminaram crentes.
1 Coríntios 14:22 “De sorte que as línguas constituem um sinal não para
os crentes, mas para os incrédulos; mas a profecia não é para os incrédulos,
e sim para os que crêem”.
1) Recomposição
Deus tem uma capacidade incrível de recompor situações, de reverter quadros
difíceis. Um detalhe mínimo deste poderia denunciar a queda de Judas. Mais
este fato ruim e doloroso de ser lembrado era passado. Não deveria ser
alimentado. Por isto, quando Pedro se levanta para anunciar a palavra, o texto
avisa, “Se levantaram com ele os onze.” A lacuna de Judas já havia sido
preenchida. Matias já ocupava o seu lugar.
Aqui nós temos dois bons temas para reflexão.
O primeiro fala dos que alimentam amarguras, sentimentos ruins, experiências
traumáticas do passado e faz destas dores o alimento do seu dia. Este
sentimento negativo desenvolvido promove aniquilação da fé e sem fé é
impossível agradar a Deus.
É tão problemática esta área na vida do cristão que Davi lutou contra este
sentimento. E prova da necessidade deste tratamento para cura, é que Davi
não apenas ministrou a sua alma nesta área, como por ser o problema
reincidente ele nos concedeu a possibilidade do tratamento ser repetido várias
vezes, senão vejamos:
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Salmos 42:5 “Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas
dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e
Deus meu.”
Salmos 42:11 “Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas
dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e
Deus meu.”
Salmos 43:5 “Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas
dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e
Deus meu.”
Se não fossem tão intensos e constantes os ataques do inimigo sobre a nossa
mente desenvolvendo lembranças negativas. Você acha que Deus permitiria
que o mesmo versículo três vezes se repetisse na bíblia em um único livro?
Aqui está a solução para cura: “Ministração para alma abatida”. Ore e jejue
por ela.
Por aqui já passaram pais tão negativos que ousaram colocar o nome da sua
filha de “Maria das Dores”. Imagina como não deve ser difícil caminhar com
esta profecia durante uma existência aqui na terra?
O assunto Judas aqui já estava resolvido e bem resolvido. Eles não viveriam
alimentando este feito negativo do diabo.
O segundo aspecto está na perda das oportunidades espirituais. Vejo um aviso
aos que alimentam sentimentos negativos. Judas tinha consciência cristã, mais
o desejo de prosperar foi mais forte que os princípios aprendidos no
discipulado com Cristo. Sucumbiu.
2) Estes homens não estão Bêbados
A pregação de Pedro inicia com uma justificativa acerca daquele mover tão
sobrenatural do Espírito Santo. Eles não estão bêbados, como vocês
supõem(At. 2.15).
Quando cheio do Espírito o homem fica em estado de êxtase. Pedro lembra da
hora, que são apenas nove horas da manhã(At. 2.15b), e por isto improvável
de uma pessoa já tenha se embriagado a tal hora. Assevera que o que se vê é
um cumprimento profético já um tanto antigo. Seu primeiro ofício foi o de
corrigir o falso conceito do seu auditório.
Joel 2.28
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“E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a
carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos
sonharão, e vossos jovens terão visões...”
Outro consolador antes retido, agora liberado operava de forma sobrenatural.
Aqui está mais uma prova da divindade de Jesus. Ele havia prometido este
derramamento e agora este se cumpria.
Agora vamos tentar responder questões práticas para encerrar o estudo.
1 - Por que é que Jesus Batiza com o Espírito Santo?
Este batismo já estava profetizado por João Batista:
Mateus 3:11 “Eu vos batizo com água, para arrependimento; mas aquele que
vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno
de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.”
Agora ele batiza para revestir com o poder. O Batismo nada mais é do que um
revestimento de poder, uma confirmação da fé evangélica e uma capacitação
superior.
O batismo produziu unidade e entendimento entre o povo de Deus, é uma
outra resposta.
2 - Isto é para mim?
Lógico que a promessa é para todos.
O mover iniciou com uma promessa de Jesus:
Lucas 24:49 “Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai; permanecei,
pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder.”
E avança de geração em geração:
Atos 2:39 “Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para
todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus,
chamar.”
Portanto creia esta é uma promessa condicionada a tempo. Enquanto existir
crentes na terra, Deus desejará batizar no Espírito Santo.
3 - Como devo proceder para alcançar e como devo reagir quando
receber o Batismo?
Há muita sugestão e manipulação acerca da maneira de receber o Batismo.
Queremos recomendar algumas condições.
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A primeira é busca intensa, ardente e genuína. Sem desejo sincero o batismo
não vem.
Segundo não há métodos. Uns recebem o batismo cantando no banheiro,
outros recebem quando vêm à igreja, outros dormindo e ainda outros quando
atravessa provas.
Agora eu creio que Deus pode batizar hoje aqui. Você crê?
Se crê oremos para que Deus faça.

Este material é parte integrante da Igreja Batista da Comunidade Gênesis

