O poder do alto
é uma realidade
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O PODER DO ALTO É UMA REALIDADE
"E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai;
ﬁcai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do
alto sejais revestidos de poder." (Lc 24,49).
Há uma frase atribuída a Abraham Lincoln, que
propõe uma interessante reﬂexão. Ela me parece
apropriada para introduzir o assunto que iremos
tratar nesta ocasião. Lincoln teria dito: "Quer
conhecer o caráter de uma pessoa? Dê a ela poder."
Isso porque o poder permite que a pessoa se
comporte como de fato é. Até a pessoa mais arrogante
se esforça para agir com humildade quando percebe
que está em posição de desvantagem. Porém, quando
a situação muda e ela já não depende da ajuda de
terceiros, sua verdadeira face é conhecida, seu caráter
corrompido ﬁca à mostra. O poder nem sempre
corrompe o caráter, mas sempre põe em evidência o
caráter corrompido.
Em Lucas 24:49 Jesus falou de poder. Não do
poder que evidencia o caráter degenerado, mas do
poder que o regenera.

O homem é fraco, falta-lhe poder, a corrupção de
perto o rodeia. Quem em sã consciência conﬁaria uma
missão importante a alguém assim? Apesar disso,
Deus nos tem conﬁado a mais importante missão: A
missão de pregar o evangelho. E graças a Deus! Ele
nos deu a missão e também poder para que a
possamos cumprir.
O poder prometido por Jesus não nos faz grandes
para sermos servidos, mas pequenos e dispostos a
servir. O Poder do alto nos esvazia do orgulho e nos
enche de humildade; nos esvazia de nós mesmos e nos
enche de Deus. Poder do alto: essa é a unção que nos
habilita a cumprir a missão.
A respeito dessa gloriosa missão é importante
salientar que: O Pai elaborou o plano na eternidade, o
Filho o executou na cruz e o Espírito Santo agora o
aplica no coração do perdido. O mérito da boa obra
pertence exclusivamente a Deus. Só Ele pode salvar o
homem caído. Apesar disso, aprouve ao Senhor salvar
com a nossa participação. Todos o salvos são
convocados para tomar parte na santa missão. Mas
aqui cabe uma advertência: Que ninguém se atreva a
fazer a obra de Deus sem o devido revestimento de

poder.
Ser revestido de poder é o principal pré-requisito
para que um cristão se engaje na Obra de Deus. Ainda
hoje os que se submetem à Cristo podem ser cheios
do Espírito Santo. Que o poder do alto seja uma
realidade nas nossas vidas.

Após a Ressurreição e antes da Ascenção, Jesus
prometeu derramar poder sobre os apóstolos, porém,
eles deveriam permanecer em Jerusalém até que o
Senhor cumprisse a promessa.
O poder do alto é uma promessa dirigida a todo
cristão, mas só é uma realidade na vida de quem toma
posição, espera o tempo de Deus, admite a sua
fraqueza e vive dignamente.
Então, seja obediente, paciente, humilde e digno.
Assim, o poder do alto será uma realidade na sua vida
e você estará apto para cumprir a missão.

Em primeiro lugar...
O PODER DO ALTO É UMA REALIDADE NA VIDA DE
QUEM TOMA POSIÇÃO.
"... ﬁcai, porém, na cidade de Jerusalém..."
O poder do alto não foi derramado sobre
Jerusalém, mas sobre os que aguardaram a promessa
no lugar que o Senhor ordenou.
O poder do alto não vem sobre um lugar ou
posição, mas sobre o cristão que ocupa com alegria o
lugar que Jesus ordena. Os que querem poder, mas
desprezam a ordem do Senhor, ainda que o busquem
por toda parte, jamais o receberão. Dito de outra
maneira, os que saem da posição jamais serão cheios
da unção.
Jesus determinou que os apóstolos ﬁcassem em
Jerusalém, a principal cidade de Israel. Mas nem
sempre o lugar que nos cabe nos planos de Deus é na
capital, ou seja, no lugar mais importante e
destacado. Talvez a posição que o Senhor tenha
determinado para você não seja central, mas
periférica. Não em Jerusalém, mas em Belém, em

em Cafarnaum ou em outra aldeia mais afastada,
lugar cujo maior evento relacionado a Jesus seja o
simples fato de que ali Ele pernoitou.
Não compete a nós escolher a posição que
ocuparemos, mas tão somente obedecer. Os que
buscam altas posições podem até alcançar o poder
aqui de baixo, mas nunca receberão o poder do alto,
pois o poder do alto não se alcança, se recebe. Não
importa o quanto você se empenhe para o alcançar, se
você não se colocar no lugar que o Senhor ordenou
você simplesmente jamais o terá. Quanto ao crente
que se alegra com a mais modesta posição, será
continuamente renovado com a unção do Senhor. Esse
foi o caso de Davi.
Quando o SENHOR enviou Samuel à casa de
Jessé, para dentre os seus ﬁlhos levantar o novo rei de
Israel, Davi, o menor deles, não estava presente. Ele
estava no lugar que seu pai tinha determinado. Em
uma posição discreta e afastada, Davi estava no pasto
cuidando das ovelhas. Aquele era um evento
importante, o profeta trazia nas mãos um chifre cheio
de azeite para entornar sobre a cabeça do escolhido
do Senhor. Porém, ninguém se lembrou de Davi.

Foi o Senhor que orientou o profeta a mandar chamar
Davi. Quando o moço chegou, o azeite foi derramado
sobre a sua cabeça. Aquele que há pouco tinha sido
esquecido foi apontado como o próximo rei de Israel.
Quem permanece no lugar que o Pai Celestial
ordena, e com zelo exerce a função que lhe foi
conﬁada, ainda que seja esquecido pelos da sua
própria casa, será lembrado por Deus em ocasião
oportuna e revestido com o poder do Espírito Santo.
Faça o seu melhor no lugar em que o Senhor te
colocou. Seja discreto e não se preocupe em ser
lembrado pelos homens, pois a lembrança que traz o
poder do alto é a lembrança de Deus. Fique na posição
e Deus jamais se esquecerá de você.
Se você quer cumprir a missão, você precisa de
poder do alto. Se você quer poder do alto, você precisa
tomar posição.

Em segundo lugar...
O PODER DO ALTO É UMA REALIDADE NA VIDA DE
QUEM ESPERA O TEMPO DE DEUS
"... até que ..."
Os apóstolos esperaram até que a promessa foi
cumprida. Jesus não deu a eles maiores informações
a respeito do tempo da espera. A ordem foi: Esperem.
E por quanto tempo deveriam esperar? Deveriam
esperar até que a promessa fosse cumprida.
O Senhor é Soberano, Ele faz tudo segundo o
conselho da sua vontade. Diante do Deus Soberano
não cabe ao discípulo ﬁxar data para o cumprimento
das Suas promessas.
Então, não estipule prazo para Deus. Deus não se
pauta pelo seu calendário e prioridades. Espere!
Apenas espere.
A espera não foi passiva, Eles não cruzaram os
braços e se entregaram à ociosidade. Eles oraram e
permaneceram juntos. Mantiveram comunhão com
Deus e uns com os outros. Você não precisa saber o
dia em que a promessa será cumprida.

Basta que você saiba que hoje é dia de oração e
comunhão. Então, Enquanto você espera, clame.
Enquanto você espera, ame.
A promessa do derramamento do Espírito já foi
plenamente cumprida em Pentecostes. O Espírito foi
derramado e jamais foi retirado. Todavia, a plenitude
do Espírito não é uma realidade na vida da maioria dos
crentes. O Espírito já foi derramado, agora, nós é que
precisamos nos derramar aos pés do Senhor.
Portanto, busque-o de todo coração e nisto
persista até que do alto você seja revestido de poder.
Se você quer cumprir a missão, você precisa de
poder do alto. Se você quer poder do alto, você precisa
esperar o tempo de Deus.

Em terceiro lugar...
O PODER DO ALTO É UMA REALIDADE NA VIDA DE
QUEM ADMITE A SUA FRAQUEZA
"... sejais revestidos de poder ..."
Por causa da fraqueza da natureza humana, os
apóstolos não dariam conta de cumprir a missão. Foi
necessário revesti-los de poder. A necessidade do
revestimento pressupõe a admissão da fraqueza, mas
frequentemente nos esquecemos do quanto somos
fracos, e por mais absurdo que seja, nos atrevemos a
fazer a obra do Espírito conﬁados no poder humano.
Tomados pelo orgulho, nos esquecemos do que disse
Jesus: "... sem mim nada podeis fazer" (João 15:5).
A fragilidade humana está patente aos olhos do
Senhor. "Ele conhece a nossa estrutura e sabe que
somos pó" (Sl 103:14).
Estrutura é a parte da ediﬁcação responsável por
suportar o peso. Precisamos admitir, nós não
suportaríamos o peso da cruz, por isso Jesus a
suportou por nós. Precisamos admitir, a igreja não
teria permanecido em pé ao longo dos últimos 2 mil

anos, estribada apenas no poder humano. Foi o
Espírito derramado no dia de Pentecostes que a
sustentou. O Espírito Santo é a vida e a força da Igreja.
Ele, e somente Ele, a sustenta de cabeça erguida e em
marcha triunfante.
Através do Espírito, Jesus cumpre a Sua
promessa registrada em Mateus 16:18: "... ediﬁcarei a
minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela...". O inferno não poderá deter o avanço da
Igreja enquanto ela marchar no poder do Espírito
Santo.
Na perspectiva terrena a igreja é fraca, pois é
composta por homens e mulheres cheios de
limitações. Mas quando revestida do poder do alto, a
Igreja é imbatível, pois o seu alicerce é o sangue de
Cristo, sua estrutura o Poder do Espírito e o seu teto
é a Mão do Pai, o Todo-poderoso.
Precisamos nos esvaziar do orgulho e da
independência arrogante. Precisamos admitir que
somos fracos.
Que o Santo Espírito nos guie pelo caminho da
contrição e do quebrantamento. Que em todo tempo

se ache nos nossos lábios a humilde súplica: Ajudanos Senhor Espírito Santo, age em nós pelo Teu
Poder.
Se você quer cumprir a missão, você precisa de
poder do alto. Se você quer poder do alto, admita a sua
fraqueza e dependa de Deus.
Em quarto e último lugar...
O PODER DO ALTO É UMA REALIDADE NA VIDA DE
QUEM VIVE DIGNAMENTE
"... do alto..."
Após a ascensão de Cristo, os apóstolos não
retornaram às suas antigas atividades, mas
permaneceram em Jerusalém. A velha vida, com o
seu comportamento rasteiro, havia sido
deﬁnitivamente abandonada.
Quem deseja o poder do alto não pode viver de
maneira baixa, antes, precisa romper com as velhas
práticas e viver dignamente diante de Deus e dos
homens. O crente que possui um comportamento
rasteiro jamais experimentará uma vida cheia do

Espírito Santo. Simão, o encantador, é um exemplo
que atesta essa verdade. Ele cuidava que o dom de
Deus se adquiria através de dinheiro. Mas, Pedro, em
alto e bom som, disse a ele: "... O teu dinheiro seja
contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de
Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem
sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto
diante de Deus". (At 8:20 e 21).
Simão ofereceu dinheiro aos apóstolos para que
fosse dada a ele a capacidade de "transferir" o
Espírito pela imposição das mãos. Ele viu nisso uma
oportunidade de lucro. Ele queria comprar no atacado
para vender no varejo.
Os dons do Espírito não são mercadorias que se
põem à venda. Os que atrelam as operações do
Espírito ao lucro ﬁnanceiro são as pessoas mais
baixas que podem existir. Estes não tem parte na
promessa, pois o Espírito Santo nunca encherá um
coração que não é reto diante de Deus.
Não ponha preço nos dons da graça de Deus.
Tema a Deus e, na administração dos dons espirituais,
siga a regra estabelecida por Jesus: "De graça
recebestes, de graça dai" (Mt 10:8).

Os que desejam poder do alto devem cultivar uma
vida limpa. Devem se esquivar das coisas que se
escondem por causa da vergonha. Não podem ser "...
como muitos, falsiﬁcadores da palavra de Deus; antes,
[devem falar] de Cristo com sinceridade, como de
Deus na presença de Deus (2 Co 2:17).
O que deseja poder do alto deve se apresentar a
Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se
envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade (2
Tm 2:15). Ele não pode viver uma vida rasteira.
Se você quer cumprir a missão, você precisa de
poder do alto. Se você quer poder do alto, viva
dignamente diante de Deus e dos homens.
Tome posição, aguarde o tempo de Deus,
admita a sua fraqueza e viva dignamente. Assim, o
poder do alto será uma realidade na sua vida e
você estará apto para cumprir a missão.

