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Nesse estudo nós acompanharemos um culto da Igreja de Deus, que aconteceu no dia 03-08-2008. A
mensagem desse culto falará sobre a descida do ESPÍRITO SANTO na igreja primitiva apostólica. Também
falará sobre os dons espirituais e o Dia do SENHOR.
Vamos começar com a leitura de um Salmos para a nossa meditação. Salmo 84:1-5 diz assim:
SALMO 84:1-5
1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos!
2. A minha alma está desejosa, e desfalece pelos átrios do Senhor; o meu coração e a minha carne
clamam pelo Deus vivo.
3. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus
altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu.
4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvar-te-ão continuamente.
5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados.
Amados irmãos, é sempre bom nós termos essa oportunidade de estarmos reunidos para louvar, render
graças ao nosso DEUS e PAI e também para receber dele a porção cotidiana do nosso pão espiritual, que é a
Sua palavra. O salmista escreve esse Salmo maravilhoso, em que cada um de nós temos a oportunidade de
observá-lo. Nós estamos no tempo oportuno que é o Reino da Graça, onde JESUS atua como advogado ao
lado de DEUS em defesa de todos os santos que amam a justiça de DEUS. Neste Salmo, o salmista fala do
pardal, da andorinha e que DEUS provê todos os meios para eles viverem. Também para cada um de nós,
porque nós sabemos, DEUS nos criou para que fossemos a extensão da sua glória na terra.
No capítulo 12 do livro de Daniel, fala que nos “últimos tempos a ciência se multiplicaria”. Nós
temos visto isso, a mensagem de DEUS tem se propagado, mas a esperança verdadeira de cada um dos servos
é a manifestação plena da glória de DEUS. A palavra de DEUS fala que a terra se encherá do conhecimento
do SENHOR, da vontade de DEUS. E temos certeza que a igreja que propaga essa mensagem anseia por isso.
E o salmista nesse Salmo fala com alegria que é maravilhoso estar nos átrios do SENHOR. Sabemos que nosso
corpo foi feito templo de DEUS. É importante nós estarmos sempre buscando isso.
A bíblia diz que DEUS faz o mover e o existir. Por Ele, nós morremos e existimos. “A Sua Graça é
melhor que a vida”. E nós temos algo que nos dá um grande motivo de estarmos plenamente satisfeitos com
o SENHOR porque Ele nos tem dado a sua Graça. E quando nós estamos cheios da Graça do SENHOR, do
perdão de JESUS CRISTO, temos essa plena certeza fundamentada na palavra do SENHOR. E isso é melhor
que a vida. Tudo isso nos foi garantido.
Como que nos foi garantido essa Graça de nós estarmos reunidos aqui? De nós estarmos aqui
perdoados, lavados e remidos no nome do SENHOR JESUS CRISTO? Porque Ele veio e doou-se por nós,
passando por uma morte horrível, que foi a morte de cruz. Essa morte era somente para os piores criminosos,
e mesmo assim JESUS no Getsêmani, suou gotas de sangue e chorou. Mas, JESUS fez a vontade do PAI e nos
amou até o fim. JESUS mostrou seu amor, mesmo nós ainda sendo inimigos de DEUS.
Eu creio que quando JESUS estava no Getsêmani, um pensamento rápido passou em sua cabeça de
todas as almas que viriam a ser salvas, pelo gesto que Ele fez no calvário. Por isso que quando uma pessoa
não serve à DEUS, quando ela não está debaixo da Sua graça, ela se encontra numa situação difícil porque ela
já está condenada, porque rejeitou o mais sublime amor de DEUS. Isso é indesculpável. No dia do juízo essa
pessoa não vai ter como se desculpar de ter recusado uma oferta tão grande que DEUS fez a ela. Pense nisso,
você que está lendo essa mensagem, se o seu caminho ainda não está com DEUS. O que adianta ganhar o
mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Que você faça a escolha
correta.
Veja agora a mensagem central do culto pelo evangelista Flavio.
ATOS 2:1-3
1. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar;
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2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em
que estavam assentados.
3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito
Santo lhes concedia que falassem.
5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo
do céu.
6. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia
falar na sua própria língua.
7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê! não são galileus todos esses
homens que estão falando?
8. Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos?
9. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Asia,
10. E Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como
prosélitos,
11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus.
12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer?
13. E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto.
Amados irmãos, o SENHOR JESUS CRISTO no seu ministério terreno, algumas vezes ele prometeu
aos seus discípulos que cressem nele de que receberiam o ESPÍRITO SANTO. O capítulo 7:38,39 do
evangelho de João, JESUS faz a promessa a respeito do ESPÍRITO SANTO.
JOÃO 7:37-39
37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, dizendo: Se alguém tem sede,
venha a mim, e beba.
38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele cressem; porque o Espírito Santo ainda
não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.
JESUS já estava antevendo como prometido pois ele era quem “batizava com fogo e ESPÍRITO
SANTO”. O profeta João Batista (que era a voz que clama no deserto) que prepararia o caminho do SENHOR
e seria o antecessor da vinda do MESSIAS. Ele apontou dizendo: “Eis aí o cordeiro que tira o pecado do
mundo, eis que não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, mas eis que ele virá, e vos batizará
com fogo e ESPÍRITO SANTO”. João Batista pelo ESPÍRITO SANTO estava indicando que JESUS
CRISTO era aquele que tinha poder de “batizar com fogo e ESPÍRITO SANTO”.
JESUS começa seu ministério terreno preparando os 12 apóstolos e ali JESUS começa a falar: “Quem
crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre”. E JESUS também fala
“quem tem sede, que venha a mim e beba”.
O profeta Isaías também profetizando a respeito dessa Graça imensa que viria nos últimos dias, a saber
com o FILHO DE DEUS. Ele fala para aqueles que não tem dinheiro: “Vinde, comprai sem dinheiro, de
graça”. Isaías profetizando espiritualmente a Graça de DEUS.
ISAÍAS 55:1,2
1. Ó Vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei;
sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.
2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não
pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura.
JESUS fala: “Vinde, quem tem sede e beba da água, porque quem crer em mim como diz as
Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber
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os que nele cressem; porque o Espírito Santo ainda não fora dado”. JESUS sendo o prometido, ele era
aquele que viria e “batizaria com fogo e ESPÍRITO SANTO”.
Meus irmãos, até JESUS morrer na cruz, o ESPÍRITO SANTO era dado sobre medida. Somente
profetas consagrados à DEUS, preparados (muitas vezes preparados desde o ventre materno), é que podiam
falar pela unção do ESPÍRITO SANTO. JESUS disse: “Dos profetas nascidos de mulher, João Batista foi
o maior de todos”, e os profetas profetizaram até João Batista.
A partir de JESUS CRISTO em sua glorificação (porque ele subiria ao PAI) O ESPÍRITO SANTO
seria derramado sem medida sobre aqueles que cressem no FILHO de DEUS. Quando JESUS estava ainda
aqui na terra, ele estava falando da obra que aconteceria após a morte dele porque JESUS disse: “Se a semente
não cair, e ela não morrer, ela não pode brotar. Assim também importa que o FILHO DO HOMEM,
seja entregue para que muitos venham a ter a vida”. JESUS CRISTO era o prometido, aquele que teria
poder para “batizar com fogo e ESPÍRITO SANTO”.
Meus irmãos, quando JESUS foi entregue e garantiu a nossa salvação, uma grande obra maravilhosa
já estava profetizada. Um grande mistério de DEUS estava profetizado. Esta obra era tão grande que se
contasse não acreditariam. Mas, é maravilhoso isso foi feito pelo NOSSO SENHOR. Esta obra de salvação
que nos deu o resgate e que nos deu perdão, fez com que se abrisse no céu um novo caminho.
Assim como Jacó em Betel, estava naquela visão do sonho enquanto dormia e vinha aquela escada que
descia do céu, pela escada anjos subiam e desciam. Assim também profeticamente, em JESUS CRISTO estaria
abrindo o acesso ao céu, ao trono de DEUS. Como diz o livro de Hebreus que “através de JESUS CRISTO
pela sua carne, nos abriu um novo acesso”.
Por isso irmãos, tenhamos ousadia de chegar no trono de DEUS, pelo novo e vivo caminho aberto pelo
SENHOR JESUS CRISTO. No antigo pacto não era qualquer pessoa que clamasse que receberia o ESPÍRITO
SANTO. Nessa época, o ESPÍRITO SANTO era dado sob medida, era somente dado essa porção para aqueles
que eram consagrados e que tinham ministério profético. Mas, através de JESUS essa comporta celestial foi
aberta e JESUS fala para os apóstolos: “fiquem, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de
poder”.
Existe por aí uma teologia humana que prega que os dons espirituais - que o poder do ESPÍRITO
SANTO como foi dado aos apóstolos e a igreja primitiva - só foi para aquela época e que hoje esse poder não
existe mais. Segundo essa teologia, hoje a igreja não possuirá esses dons espirituais: de falar em línguas, de
profetizar, de ter o dom da palavra, o dom da ciência, etc. Segundo essa teologia, isso foi só para aquela época.
Mas, a bíblia fala que “JESUS é o mesmo hoje, ontem e sempre”, e a palavra de DEUS também diz
que “quando ocorreu em Pentecostes que essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos
quantos nosso DEUS chamar”. E nós somos chamados por DEUS. Então, essa promessa diz respeito a nós
também.
Mas algum irmão pode perguntar: “mas por que a gente não vê esse poder tão forte, como era no
tempo da igreja primitiva?” Não é porque JESUS mudou ou porque a porta se fechou ou porque a promessa
só era para aquela época. Não é por nenhum desses motivos. “A porta continua aberta”, a promessa continua
de pé e continua dizendo a respeito a nós. Mas, o que acontece que nós não vemos de uma forma mais
contundente, milagres como ocorriam no tempo dos apóstolos? Nós vemos muitas vezes “blablabá”, pessoas
dizendo que faz e acontece, é isso que vemos. Mas, quando você vai pôr a prova, não é nada disso.
Agora nós lemos no livro de Atos, casos por exemplo de aleijados de nascença sendo curados pelo
poder de DEUS, pela fé que aqueles discípulos tinham. Será que os apóstolos eram melhores do que nós?
Quantas vezes eu me lembro de ler na bíblia que JESUS estava perto dos apóstolos e dizia: “Ó homens de
pouca fé, quanto tempo eu vos suportarei?”. Os apóstolos tinham limitações como nós. Os apóstolos tinham
medo, ansiedade, como nós temos hoje.
Mas essa promessa diz respeito a mim, a você e a todos quantos nosso DEUS chamar. “Você crê que
essa promessa diz respeito a você hoje e agora? Você crê nisso?”. Então por quê? o que está acontecendo?
Tem uma resposta. A forma de nós agradarmos à DEUS primeiro, é ter fé. Já se achegando a DEUS com fé.
“A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a certeza das coisas que se esperam”. Isso é fé.
A primeira coisa para agradar a DEUS é a nossa fé. Segundo, DEUS fala: “os vossos pecados fazem divisões
entre Mim e vós”. Porque o braço do SENHOR não está encolhido para que faça a obra e nem o SENHOR
está retraído para abençoa-lo. Mas, os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e DEUS.
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Mas hoje, nós temos um advogado. A bíblia fala isso, que intercede por nós. Desta maneira, nós temos
que ter fé e também santificação. Quando essas duas coisas se encontram - a fé e a santificação em nossas
vidas - aí nós vamos ver a glória de DEUS. Nós vivemos hoje, ecos de Pentecostes. São quase dois mil anos
da história da igreja. Aquela planta representando a igreja nasceu com todo o vigor, com toda a força. DEUS
derramou o ESPÍRITO SANTO sobre aqueles apóstolos, sobre aqueles que estavam no cenáculo unidos.
Naquele momento, veio com toda a força para que a igreja começasse sua obra, para testemunhar entre as
nações.
Mas também quando DEUS for fazer a colheita, Ele também vai derramar copiosamente a chuva para
a colheita. Mas, a situação da igreja profetizada por JESUS para os últimos dias, não é uma situação boa e
confortável. JESUS fala da “parábola das virgens loucas e das virgens prudentes”. JESUS fala: “Por
ventura quando o Filho do Homem voltar achará fé na terra? Por causa da multiplicação da maldade,
o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, será salvo”. Nós atualmente estamos vivendo
uma situação realmente difícil e retraída. E isso, quer queira ou não, de alguma forma nos influencia e nos
prejudica. Eu continuo falando pela palavra de DEUS que esta promessa “diz respeito a todos quantos o
Senhor chamar”. Nós somos chamados e essa palavra diz respeito a nós.
Mas hoje a situação se encontra da seguinte maneira: tem muitos crentes na igreja que estão com a
porta do coração fechada. JESUS falou sobre isso: “mas Ele está batendo na porta. Se alguém ouvir a
minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo”. Ainda hoje na igreja,
o SENHOR JESUS por meio do ESPÍRITO SANTO ainda está compungindo, constrangendo a nós e “batendo
na porta pedindo para entrar”. Mas um ato é necessário fazer nesses dias que estamos vivendo: esse ato é
“abrir a porta”. E para abrir essa porta é necessário a nossa fé, nossa convicção bíblica, nossa convicção no
ESPÍRITO SANTO, “para que o Senhor possa entrar, e aí nós vamos cear juntos”.
Que coisa boa irmãos, “nós cearmos com o Senhor”. E então, veremos coisas maravilhosas acontecer.
Nós vamos glorificar à DEUS e nós vamos falar igual falaram aqueles discípulos no caminho de Emaús: “Fica
conosco Senhor, é bom cear contigo”. Nós vamos sentir a presença mais copiosa do SENHOR JESUS. Mas
irmão, “JESUS está a porta e bate”. Essa é a situação atual. Nós estamos vivendo períodos difíceis mesmo.
Mas vai haver e nós podemos ter aqueles que vão deixar, tirar todos os empecilhos, tirar todos os embaraços,
(que nos impede de ter essa comunhão maior com o SENHOR), para que o SENHOR opere maior, melhor e
mais copiosamente na sua igreja.
Meus amados irmãos, aqueles discípulos estavam reunidos ali no cenáculo, em comunhão, aguardando,
crendo na promessa do SENHOR, crendo na promessa do SENHOR JESUS CRISTO. E diz a palavra de
DEUS que “sobre eles veio veementemente um vento impetuoso e entrou naquela sala, e apareceu como
línguas de fogo, e aqueles homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo”. Olha irmãos, eu gostaria
de estar naquele dia. Você não gostaria? Mas eu não preciso pensar assim: porque a palavra de DEUS diz que
“quem crer no Senhor Jesus Cristo como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu ventre”.
Hoje e agora, JESUS está presente e ele pode fazer as mesmas obras que ele fez nos seus discípulos
porque nós somos a igreja. Mas, nós temos que nos apoderar dessa fé. Nós temos que nos apoderar dessa
consciência para nós termos essas coisas que nos são dadas gratuitamente.
1 CORÍNTIOS 1:4-9
4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo.
5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento
6. (Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós).
7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo,
8. O qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus
Cristo.
9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor.
Nós estamos vivendo dias que foram realmente profetizados pelos profetas. Que foram profetizados
pelo próprio SENHOR JESUS. Dias difíceis, dias trabalhosos, que também foram profetizados pelos
apóstolos. Nós estamos nesses dias - dias de tristeza, de densas trevas espirituais, dias de alarido e trombeta
contra toda cidade alta, dias de angústia entre as nações, de perplexidade - em que os homens por medo do
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bramido das ondas do mar, pela expectativa das coisas que irão acontecer na terra. Nós estamos sentindo as
coisas que estão acontecendo, a maldade que tem se multiplicado, coisas que nós nem imaginávamos. Coisas
horríveis têm acontecido.
Nós estamos percebendo que “a figueira está dando seus ramos e estão tenros, e o verão está
próximo”. Nós estamos vendo o andar das coisas cumprindo a palavra dos profetas. Somos com certeza
irmãos, a geração que veremos todas essas coisas acontecerem. Somos a geração que JESUS falou: “Passará
céu e terra, mas esta geração” é com ela que vai acontecer essas coisas. Meus irmãos, a palavra de JESUS
não passará. E nós, a igreja, estamos nessa expectativa da manifestação de JESUS CRISTO quando todas as
coisas começarem a ocorrer. Quando nós vermos o Armagedom ocorrer, estará a Rússia com os inimigos de
Israel reunidos no vale de Megido, para descer contra Jerusalém.
Estas coisas vão brotar em você meu irmão, todas as profecias, tudo aquilo que você aprendeu. Você
vai se encher da fé, você vai se encher vendo com seus próprios olhos as coisas que você ouviu na igreja, na
escola bíblica. Você vai ver com seus próprios olhos as coisas que você espera, verá se concretizando a certeza
da sua fé. Desta forma, nenhum dom nos faltará porque a manifestação do SENHOR JESUS vai nos purificar,
quando esse dia estiver próximo irmãos.
DEUS vai fazer a sua obra de um grande Juízo contra as nações. Nós estaremos em santificação,
irrepreensíveis, cheios do poder de DEUS porque nós veremos muitas coisas ocorrerem. Talvez, parentes
nossos tombarem mortos ao nosso lado porque não quiseram servir à DEUS. Talvez, veremos anjos nos
chamando para sair de nossa cidade porque DEUS vai derramar praga sobre essa cidade. Talvez, tenhamos
um chamado do SENHOR para sairmos. Nós temos que estar em santificação e cheios do poder de DEUS
porque quem não estiver com a “sua lamparina acessa” irmãos, para a manifestação do SENHOR JESUS
CRISTO, não vai suportar as coisas que vão acontecer. Não conseguirá suportar a obra que DEUS vai fazer.
Não vai conseguir estar firme para desposar com o SENHOR JESUS CRISTO.
Meus irmãos, nós estamos perto desse dia, “perto do clamor da meia-noite”. E esse “clamor da
meia-noite” será para a igreja, como foi Pentecostes para os apóstolos. Esse “clamor da meia-noite” será
para a igreja do SENHOR JESUS CRISTO, como o renovo. Por isso meus irmãos pensem bem, o SENHOR
JESUS “está a porta e bate, para que abra as portas do nosso coração e ceie conosco”. Nós temos que
estar preparados. Nós temos que estar realmente de pé em frente do FILHO do HOMEM.
As virgens loucas e as virgens prudentes, ambas dormiram. Mas, “no clamor da meia-noite elas
acordaram, aí vem o esposo” e saíram ao seu encontro. Este acontecimento profético (que vai acordar a igreja
como falamos), são os acontecimentos que esperamos pela palavra dos profetas, nós aguardamos esse dia.
Esse sinal maravilhoso e poderoso vai ser terrível para os desobedientes. Mas, sobre a igreja “será um eterno
gozo, pois saíres e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pois os ímpios se farão em cinza debaixo
de vossos pés”. O justo se alegrará com o dia da vingança, e dirá: “deveras há um DEUS justo, deveras há
um DEUS que julga a terra”.
A palavra de DEUS diz no profeta Malaquias: “Naquele dia mostrarei a diferença entre os que são
meus, e os que não são”. Por isso meus irmãos, nós temos certeza de que as promessas que DEUS deu são
para nós. Nós temos que nos apoderar dessas promessas e “encher nossas lamparinas”, para que nós
possamos sair ao encontro do SENHOR e desposar. Nenhum dom nos faltará porque DEUS é que começou a
obra e Ele mesmo completará. Para nós sermos irrepreensíveis Filhos de DEUS para o dia do arrebatamento e
da transformação desse nosso corpo mortal, em corpo imortal. Para nós estarmos na mesa com Abraão, Isaque,
Jacó e os profetas. Na grande ceia do mar de cristal em Sião, onde JESUS vai estar comendo do pão, do trigo,
e bebendo da vide e dirá: “vinde benditos de meu Pai, possuam o reino que vos está preparado desde a
fundação do mundo”.
Que nós possamos nos apoderar dessa fé, irmãos e nos colocar em marcha. Eu tenho certeza que muitas
pessoas estão sendo chamadas pelo ESPÍRITO de DEUS para vir ao conhecimento do verdadeiro Evangelho.
Esta obra é dos “trabalhadores da última hora” e é grande essa obra que DEUS vai fazer. Por isso, vamos
nos preparar. Vamos crer e nos apoderar dessa promessa maravilhosa que começou em Pentecostes, mas está
viva e é ainda para nossos dias.
Site: http://igrejadedeus.biz/ Contato: flavioschmidt2018@gmail.com
Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse:
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos
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