Espalhando as Boas novas
Antes de Jesus retornar para junto de Seu pai no céu, Ele disse aos
discípulos que lhes enviaria o Espírito Santo. Jesus prometeu que o
Espírito Santo daria aos discípulos poder para falarem aos outros de
Deus e do Seu amor por eles,1 e os ajudaria a lembrarem tudo que Ele
havia lhes ensinado no tempo que esteve na terra.2

“Todo aquele que
invocar o nome do
Senhor será salvo.”3

“Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em
Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. (Atos 1:8 NTLH).

Pedro, temos
mais pessoas que
gostariam de saber
sobre Jesus.

Mais tarde.

Que grupo
enorme!

Chegaram mais
pessoas querendo
saber sobre Jesus.

A Bíblia nos conta muitas histórias de como os
discípulos falaram ousadamente de Jesus para outros,
depois de terem recebido o poder do Espírito Santo.
Numa dessas histórias, os discípulos pregaram para um
grande número de pessoas de vários países. A multidão
ficou assombrada ao ouvir os discípulos: “Como é
possível?” exclamaram. “Estas pessoas que estão
falando são da Galileia. Como é que cada um de nós as
ouve falar na nossa própria língua!”4
O Espírito Santo vai
nos dar poder para
ensinar-lhes.

Jesus é o
Messias.

Outra vez, os apóstolos Pedro e João estavam se
dirigindo ao templo para orar, quando um mendigo
que não andava lhes pediu dinheiro. Pedro lhe
disse: “Eu não tenho ouro nem prata, mas vou te
dar o que tenho. No nome de Jesus Cristo, levantate e anda!”

O homem sentiu imediatamente suas pernas
ganharem força, e conseguiu ficar de pé. Na
realidade, ele não só conseguiu ficar de pé, mas
a Bíblia também diz que ele andou, pulou e louvou
a Deus.5 (Vocês podem ler mais a esse respeito em
“Os Atos dos Apóstolos: Cura de um Coxo.”)
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Tem muitas outras histórias de como os discípulos ajudaram pessoas de muitos países a conhecerem Jesus. O
Espírito Santo ajudou-os a serem corajosos e ousados quando falavam para os outros do amor de Deus e
dos Seus caminhos. Eles viajaram para muitos países para espalharem as Boas Novas e muitas pessoas passaram
a conhecer Jesus.
Você também pode ser uma testemunha para Jesus. Não precisa de palavras especiais, nem de ser alguém
importante. A forma como trata as outras pessoas, as coisas que diz, o respeito que demonstra são tudo
maneiras de mostrar o amor de Jesus.
Pense como o amor de Jesus alegra e consola o seu coração, e compartilhe isso com os outros. Peça ao
Espírito Santo para lhe dar o poder que você precisa, e assim também poderá espalhar as boas novas do amor
de Jesus, exatamente da mesma forma que os discípulos fizeram muito tempo atrás.
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