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O Que Fazer
Enquanto Esperamos
“Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes 
esta ordem: ‘Não saiam de Jerusalém, mas esperem 
pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois 
João batizou com água, mas dentro de poucos dias 
vocês serão batizados com o Espírito Santo’. Então 
os que estavam reunidos lhe perguntaram: ‘Senhor, é 
neste tempo que vais restaurar o reino a Israel?’. Ele 
lhes respondeu: ‘Não lhes compete saber os tempos 
ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria 
autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito 
Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemu-
nhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e 
até os confins da terra’”. 
(Atos 1.4-8)

Tema 02

INTRODUÇÃO

Não há nada que transtorne mais o homem mo-
derno como o esperar. Se fôssemos contabilizar 
quantas horas por ano passamos em filas de ban-
cos, supermercados, consultórios médicos conges-
tionamentos ou até mesmo esperando alguém que 
se atrasou para um compromisso, ficaríamos choca-
dos com o quanto gastamos em tempo “inativo”. 
O tempo em espera se transforma em semanas ou 
anos. O problema é que essa situação tem con-
tribuído em muito para a epidemia de ansiedade e 
estresse que experimentamos em nossos dias. Mas 
sejamos realistas: esperar faz parte da vida – quer 
queiramos ou não, na maioria das vezes não há 
como evitar. A grande questão não é “esperar”, mas 
“como” esperar, ou seja, como podemos aproveitar 
esses momentos para o nosso crescimento.

Jesus se dirige aos discípulos com essa questão. 
Eles estavam ansiosos para ver o Reino que espera-
vam se manifestar. Seus corações estavam tomados 
de impaciência e ansiedade. Mas Jesus, “enquanto 
comia com eles”, ou seja, à mesa, num momento 
que para muitos de nós transformou-se numa ex-
periência agitada, calmamente dá-lhes um ensino 
que devemos aprender também:

ESPERAR PARA IR MAIS LONGE

“Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela 
promessa de meu Pai, da qual lhes falei”.

Hoje o mercado de trabalho valoriza muito o que 
se chama de proatividade, que é a qualidade de 

quem tem iniciativa e sabe antecipar-se frente às 
situações que nos desafiam. No entanto precisa-
mos saber que algumas vezes o esperar nos leva 
mais longe do que o muito correr. Foi isso que os 
discípulos aprenderam, pois quando o Espírito 
Santo foi derramado sobre eles, o Evangelho cor-
reu velozmente. A ansiedade é um inimigo das 
promessas de Deus (Salmo 37.8; 40.1). Abraão e 
Sara, nossos pais na fé, por quererem antecipar-se 
à promessa de Deus, acabaram por cometer tolice, 
pois Deus havia lhes prometido um filho que seria 
gerado deles, no entanto, ao desconfiar de que a 
promessa não se cumpriria, deram o seu próprio 
jeito e criaram um grande problema (Gálatas 4.23).  
Somente depois de aprender essa lição foi que 
Abraão pôde desfrutar a plenitude da promessa 
(Hebreus 6.15). Isso não significa que devamos ser 
passivos, inertes ou acomodados, mas que deve-
mos aprender que em algumas situações, a espera 
pode ser mais sábia do que a pressa.

Para refletir: Lembre-se de alguma expe-
riência em que você colocou o carro na 
frente dos bois e acabou se dando conta de 
que não fez a coisa certa. Se estiver à vonta-
de, compartilhe com o grupo.

ESPERAR PARA DISCERNIR MELHOR

“Pois João batizou com água, mas dentro de poucos 
dias vocês serão batizados com o Espírito Santo”

Quantas atitudes erradas poderíamos evitar se sim-
plesmente esperássemos um pouco para discernir 
melhor as consequências, e se parássemos para 
perguntar a Deus sobre a Sua vontade! Os discípu-
los estavam muito eufóricos com os últimos acon-
tecimentos, principalmente com a ressurreição de 
Jesus – qualquer euforia irrefletida poderia tê-los 
colocado em situações extremamente desastrosas 
se Jesus não tivesse ponderado suas atitudes. Era 
preciso que eles entendessem a diferença entre 
o “batismo de João” e o “batismo com o Espírito 
Santo”. João havia batizado para arrependimento 
dos pecados a fim de preparar o caminho para o 
Senhor (Atos 19.4; Marcos 1.3), mas o batismo com 
o Espírito Santo era o batismo que traria o poder 
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necessário que os discípulos necessitavam a fim 
levar a cabo a missão de pregar o Evangelho com 
autoridade (1 Coríntios 2.4). Aqueles homens e 
mulheres somente entenderiam isso na ocasião da 
Festa de Pentecostes quando houve o derramar do 
Espírito Santo em todos aqueles que esperavam o 
Senhor (Atos 2) – Pedro muito bem explica o que 
ocorrera citando que esse batismo era o resultado 
de terem esperado a promessa profetizada em Joel 
(Atos 2.15-21; 1.8). É importante que não sejamos 
tomados por atitudes irrefletidas motivadas pelas 
pressões que atravessamos em determinados mo-
mentos. Algumas vezes é melhor recolher-nos em 
oração e meditação na Palavra para discernirmos 
o tempo e o modo de Deus – assim, ao agirmos, o 
faremos conscientes de que não estamos dando 
um tiro no próprio pé: “Quem guarda o manda-
mento não experimenta nenhum mal; e o coração do 
sábio conhece o tempo e o modo” (Eclesiastes 8:5).

Para refletir: Você se recorda de algum 
momento em que antes de agir de maneira 
impensada, buscou discernir a situação à luz 
da Palavra e colheu bons frutos?

ESPERAR PARA RECEBER O MELHOR

“Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino 
a Israel?… Mas receberão poder quando o Espírito 
Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemu-
nhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e 
até os confins da terra”

A espera faz parte do processo de maturação da 
promessa. Entre o receber a promessa e o desfrutá-
-la, há um período de espera, de amadurecimento 
nosso. Muitas vezes somos levados a desertos que 
são situações de provas que nos ajudam a apri-
morar o nosso caráter – assim, quando chega o 
momento de nos apropriarmos daquilo que Deus 
nos prometeu, teremos a certeza de que estaremos 
preparados para gozar de Suas bênçãos com maior 
proveito. Se formos observar na Bíblia, todas as 
vezes que Deus prometera algo, levou certo tempo 
para concretizar-se – não por causa da promessa 
em si, mas por cauda do homem. O próprio Abraão 
levou pelo menos 25 anos até que estivesse pronto 
para receber Isque, o filho da promessa. Os discípu-
los podiam se achar prontos para cumprir a mis-
são – tinham caminhado por três anos com Jesus, 
haviam visto sua crucificação, Sua ressurreição, os 
milagre que realizara e as palavras de sabedoria 
que ensinara, mas ainda lhes faltava algo! Somente 
após terem recebido o batismo de poder do
Espírito é que perceberam o quanto foi necessário 
aguardarem, conforme as palavras do Mestre. Pre-
cisamos sintonizar o nosso coração com o coração 
de Deus, assim nos pouparemos de surpresas desa-

gradáveis e até mesmo trágicas.

Para refletir: Leiam Eclesiastes 3.1-8. Qual a 
conclusão que vocês chegam desse texto?

ENFIM...

É na espera que o nosso coração é amadurecido e 
as nossas intenções são provadas. Devemos apren-
der que mais do que nos preocuparmos com o 
“quando”, o melhor é focarmos no “como”, ou seja, 
como melhor podemos servir a Deus enquanto 
esperamos a manifestação de Sua promessa. Foi 
isso que Jesus disse quando afirmou: “Não lhes 
compete saber os tempos ou as datas que o Pai 
estabeleceu pela sua própria autoridade”. O mais 
importante é cultivarmos uma vida de busca de 
Sua presença enquanto nos enchemos do Espírito 
Santo. Lembre-se: a ansiedade é inimiga das 
promessas de Deus e algumas vezes o esperar nos 
leva mais longe do que o muito correr.


