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A ASCENSÃO DE JESUS

#conectou?

A ASCENSÃO DE CRISTO E A DESCIDA DO ESPÍRITO SANTO

A Bíblia relata que era necessário que após a ressurreição
do Senhor Jesus, ele subisse para que o Espírito Santo, ou
seja, o Consolador descesse e o cumprimento da profecia de
Joel se cumprisse integralmente.
“E, há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão
visões”, Jl 2.28.
Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito e Espírito do Senhor vem do original grego parakletos, que é mesma palavra
usada em 1Jo 2.1 para definir o Senhor Jesus.
Isto significa que o Consolador enviado por Jesus, tem o
mesmo grau de poder, mesma glória, mesma eficácia, deixando claro que o Senhor jamais deixaria os seus nas mãos
de um irresponsável, por isso confiou ao Deus Espírito Santo
nos auxiliar em todas as coisas, para glória do nome do Senhor Jesus.
Mesmo antes de sua descida, o Espírito Santo de Deus já
estava presente e atuante sobre a terra, Ele trabalhava de forma específica em cada situação.
“E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face
do abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face das
águas”, Gn 1.2.
“E, levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel que
habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de
Deus”, Nm 24.2.
“Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou
a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele”, Jz 6.34.

“Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo
estas palavras, e acendeu-se em grande maneira sua ira”,
1Sm 11.6.
“Pelo seu Espírito ornou os céus; a sua mão formou a serpente enroscadiça”, Jó 26.13.
“Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face
da terra”, Sl 104.30.
“Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me:
Fala: Assim diz o Senhor: Assim tendes dito, ó casa de Israel;
porque, quanto às coisas que vos sobem ao espírito, eu as
conheço”, Ez 11.5.
No Novo Testamento o Espírito Santo é anunciado através de João Batista e pelo próprio Cristo.
“Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água; ele porém,
vos batizará com o Espírito Santo”, Mc 1.8.
“Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará
lembrar de tudo quanto vos tenho dito”, Jo 14.26.
Como relatamos, o Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento, mas de forma específica, em pessoas e situações
específicas.
Agora no Novo Testamento a promessa era de um derramamento total do Espírito Santo, trabalhando em favor do homem em todos os aspectos necessários para a manutenção da
salvação, o que veio a se concluir em atos dos Apóstolos.
“E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a
falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem”, At 2.4.

