CULTO DE SENHORAS - 12/09/18 - Sete Espíritos - A plenitude do Espírito Santo

“E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os Sete
Espíritos de Deus, e as Sete Estrelas: eu sei as tuas obras, que tens nome de que
vives, e estás morto.” Ap 3:1
Atividade para o Culto de Senhoras: Qual relação existente no período que
envolve as Igrejas de Éfeso e de Sardo, quanto à operação do Espírito Santo em
cada período, profeticamente? Resposta: Iremos abordar a resposta no
decorrer da mensagem.

É nesse momento que o adversário achava que a igreja ia morrer, o Senhor
retoma as mesmas operações, o mesmo vigor que havia na primeira igreja
(Éfeso), que saiu para anunciar a Palavra de Deus. Agora, a igreja sairia da
condição de igreja histórica para uma igreja profética, que estaria preparada
para o arrebatamento.

Introdução

O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Profeticamente, para a igreja de
hoje, o ensino que o Senhor deixa, é que voltemos ao vigor da primeira igreja,
da igreja de Éfeso. Não podemos deixar o engano, a frieza espiritual tomar
conta dos nossos corações. Vamos buscar viver a cada dia a plenitude das
operações do Espírito nas nossas vidas.

Estamos estudando sobre as sete cartas do Apocalipse. Através deste estudo o
Senhor quer nos levar a vivermos uma vida de intimidade com Ele. Quer nos
fazer viver a plenitude do Espírito Santo no nosso meio.

O Senhor tem uma ênfase do Espírito para cada momento da igreja. Mas Ele
quer que nós vivamos a plenitude do Espírito na nossa vida, dia após dia aqui
nesta terra.

A igreja de Éfeso foi a primeira igreja. Essa igreja saiu para anunciar a Palavra,
presenciando muitos sinais e maravilhas. A igreja de Éfeso experimentou o
derramar do Espírito Santo. Mas na trajetória da igreja, até chegar à igreja de
Sardo, a igreja sofreu muitas oposições: o engano, a idolatria, o desvio da
doutrina dos apóstolos, vindo a se enfraquecer.

Não podemos nos limitar a vivermos uma vida de crentes apenas de nome, que
têm bíblias, que vão à igreja, mas os corações estão frios, distantes do Senhor.
Não podemos nos limitar a vivermos somente um pouco do Espírito, mas
precisamos desfrutar de toda a plenitude dele.

Desenvolvimento
É por isso que o Senhor se apresenta a esta igreja como aquele que tem os Sete
Espíritos, ou seja, Ele estava mostrando que a plenitude da operação do Espírito
Santo estaria presente no meio daquela igreja para restaurá-la.
Agora haveria um reavivamento espiritual na igreja de Sardo através da
Reforma Protestante. Sardo vivia um acúmulo de todas as operações de
oposição que a igreja havia vivido até ali. Quando o Senhor se dirige à igreja de
Sardo, ele mostra uma igreja que só tinha nome de que estava viva, mas estava
morta. Era uma fé nominal, as pessoas pertenciam a Cristo só de nome.
A morte espiritual estava no seio da Igreja. “... eu sei as tuas obras, que tens
nome de que vives, e estás morto.” Ap 3:1. Mas no meio dessa igreja, havia um
remanescente fiel, havia os restantes dos fiéis, que guardaram a Palavra de
Deus nos seus corações. Sardo (ou Sardes) quer dizer restos ou restantes
(aqueles que estavam para se acabar). Os fiéis eram muito poucos, pareciam
até que tinham acabado.

Então, se é o Espírito de Sabedoria, então, vamos orar: “Senhor, me dá
sabedoria pra realizar a Tua Obra, para te servir com mais perfeição, pra
resolver todas as questões da minha vida.” Se é o Espírito de Conselho, vamos
pedir a cada dia: “Senhor eu preciso do Teu Conselho, da Tua direção”. Se é o
Espírito de Fortaleza, quando eu tiver fraco, “Senhor, me dá o Espírito de
Fortaleza para eu enfrentar as tempestades, as situações, as batalhas. Senhor
me fortalece na caminhada até a eternidade”.
Se vivermos limitando a operação do Espírito Santo na nossa vida, seremos
como aquele que acende a candeia e a coloca debaixo da cama. “E disse-lhes:
Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da
cama? não vem antes para se colocar no velador?” Mc 4:21.
Conclusão
Precisamos alumiar toda a casa, mas para isso acontecer, precisamos viver toda
a plenitude do Espírito. Cada servo precisa retomar a condição de igreja
profética, de igreja que está preparada para, em breve, encontrar com Jesus e
que proclama sem cessar: MARANATA! O SENHOR JESUS VEM!

