15º dia - 07.08 - APRENDEMOS COM DEUS PRA SER E FAZER
O QUE ELE DIZ A NOSSO RESPEITO
Ouvimos bastante a respeito de que a unção sobre a igreja agora é a unção de
Elias. Pela proximidade da volta Jesus, isso deve ser assim mesmo. No entanto,
estamos nos entregando ao processo de treinamento que acompanha essa unção?
Nos seus dias Elias foi alimentado por corvos, enquanto bebia de um ribeiro (IRs
17:6). Quando este secou, viveu do que o Senhor proveu para uma viúva e seu filho
(IRs 17:7-9), o qual ele teve que ressuscitar, a fim de não perder sua reputação de
homem de Deus e portador da Palavra (IRs 17:22-24).
A Bíblia não dá detalhes, mas sabemos que João Batista viveu no deserto. Mesmo
tendo sido cheio do Espírito desde o ventre, foi nesse ambiente que Deus o treinou
para carregar a unção de Elias.
Pelo que vimos no batismo de Jesus, a unção é algo que desce sobre nós com a
leveza do pouso de uma pomba. Porém, quando nossos músculos espirituais não
se desenvolvem, somos facilmente esmagados com o peso de algo que foi dado pra
nos equipar e cumprir o propósito.
Nos arrependemos por nosso triunfalismo e mentalidade ufanista. Só podemos ser e
viver o que o Eterno nos ensinar e treinar pra ser e viver. Nunca temos algo apenas
porque achamos que temos ou somos. Nossos decretos e declarações terão efeito
quando estiverem em linha com o que Deus disse no céu e está fazendo na Terra.

"O Senhor DEUS me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu
tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as
manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O

Senhor DEUS me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde; não me retirei para
trás." Isaías 50:4,5
"E o menino crescia, e se robustecia em espírito. E esteve nos desertos até ao
dia em que havia de mostrar-se a Israel." Lucas 1:80

16º dia - 08.08 - NOS ARREPENDEMOS POR FORÇAR A
PORTA
Tanto Elias quanto João Batista não forçaram sua entrada na cena da história. Na hora
perfeita de Deus nossos personagens tomam seu lugar no teatro das operações do Senhor.
Tem sido vergonhosa a nossa tentativa de “sair na foto” com as autoridades mais badaladas
do momento. Participar de eventos que estejam “bombando” nas redes. Ser convidados
para pregar nas reuniões que congreguem o maior número de pessoas. Até mesmo tirar
uma selfie com um artista gospel ou pregador celebridade do momento. Já meditamos
sobre a necessidade de se deixar treinar pelo Senhor, mas o alvo aqui é destacar que no
“de repente” de Deus, Ele mesmo lançará as suas flechas e são essas que atingirão o alvo.
Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o SENHOR Deus de
Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão
segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1 (leia qualquer capítulo anterior e perceba a abrupta
aparição do profeta)
"E, naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia"
Mateus 3:1(grifo nosso)

17º dia - 09.08 - A HONRA DE “APENAS” PREPARAR O
CAMINHO
Um dia desses perguntaram a um ex-presidente da nação qual seria uma das coisas mais
estranhas depois de deixar o cargo. Sua resposta foi surpreendente: “ter que abrir uma
porta”. Quando você é uma grande autoridade e outros reconhecem isso, todos querem
demonstrar esse reconhecimento de alguma forma, mesmo que seja apenas abrindo as
portas em seu caminho.
Por muitos motivos João Batista deve ser reconhecido como um grande homem de Deus. O
próprio Jesus assim o declara. Mas a que o Senhor se referia ao falar da grandeza de
João? É evidente que isso não se responde em uma única expressão. No entanto, um dos
maiores motivos da grandeza de João foi abrir a porta para o Messias e apresentá-Lo ao
mundo.
Nos arrependemos por nos medirmos segundo o número de seguidores que temos,
visualizações de nossos vídeos, curtidas de nossas postagens, o carro que possuímos, o
bairro que moramos, o tamanho de nossa conta bancária, número de pessoas que
pastoreamos ou lideramos, etc. Temos a oportunidade agora de compormos a verdadeira
grandeza, entronizando Cristo em nosso coração, enquanto preparamos o Brasil pra Ele
entrar e ser conhecido de verdade por nossa nação.
"Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, O
qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de
mulheres, não há maior profeta do que João o Batista; mas o menor no reino de Deus
é maior do que ele." Lucas 7:27,28

18º dia - 10.08 - ALÉM DE PUREZA, HUMILDADE
Quem é eleito para gerar a manifestação do Rei, não pode ser encontrado apenas puro,
mas também humilde. Ainda que haja uma série de definições pra essa característica tão
importante na vida cristã, ultimamente esse conceito tem sido ampliado. Dentro desse
entendimento, se tem dito que ser humilde é pensar menos de si mesmo. Mas quando
vemos a vida de Jesus e de Maria, a qual é nossa personagem em questão, entendemos
que ser humilde é sequer pensar em si, a fim de que propósitos mais elevados sejam
alcançados , enquanto Deus é glorificado e pessoas são abençoadas. Maria aceitou o
desafio de sua missão, mesmo com o risco de seu casamento, felicidade, sonhos e sua
própria vida.
Nos arrependemos por nosso orgulho e egocentrismo, os quais continuamente tem
impedido que o Senhor possa contar conosco pra gerar seus sonhos. O quanto estamos
dispostos a nos expor, a fim de manifestar o Jubileu e cada projeto do Senhor para o Brasil
e o mundo?
"Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua
palavra" Lucas 1:38a
"Então disse Maria: "Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em
Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante,
todas as gerações me chamarão bem-aventurada," Lucas 1:46-48

19º dia - 11.08 - O JUBILEU JÁ CHEGOU

O Jubileu não é uma data; é uma estação. É maravilhoso quando na aproximação da
primavera, antes mesmo da data exata do início da temporada das flores, já seja possível
ver botões ou mesmo algumas áreas floreadas. Ainda nos deliciando com o Cântico de
Maria, percebemos que mesmo antes do nascimento Daquele que traria o Jubileu, nossa
querida irmã está expressando bênçãos desse período especial, como coisas que estavam
em plena manifestação. Jubileu é um tempo em que o Rei está disposto a operar sua
justiça. Veja como ela cita os feitos poderosos do Senhor: a dispersão dos soberbos, a
derrubada dos governantes malignos, a exaltação do humildes, a provisão dos famintos, os
ricos são despedidos vazios, enquanto Israel é ajudado e lembrado com misericórdia.
Oficialmente, o momento exato da chegada do Jubileu se daria apenas em Lucas 4:21, mas
para aquela bem-aventurada mulher, o calendário oficial era apenas um detalhe.
A igreja do Brasil não é a mais bem-aventurada mulher dessa nação? Ainda que haja uma
data oficial para a completude de nossos 200 anos, já não nos foi dito que estamos gerando
a manifestação do Grande Rei pra esse tempo? Então já está na hora de declararmos um
tempo de justiça de norte a sul e de leste a oeste de nossa terra. Nos arrependemos por
esperar ver, para então crer.
Para tantos quantos se humilharem debaixo da sua poderosa mão, a bênção do jubileu já
chegou
"Com o seu braço agiu valorosamente; Dissipou os soberbos no pensamento de seus
corações. Depôs dos tronos os poderosos, E elevou os humildes. Encheu de bens os
famintos, E despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, Recordando-se da
sua misericórdia; Como falou a nossos pais, Para com Abraão e a sua posteridade,
para sempre." Lucas 1:51-55

20º dia - 12.08 - GERANDO PARA DEUS ENTRE LUTAS,
COMBATES E DESAFIOS
Maria quase foi abandonada por José (Mt 1:18-24); teve que responder ao decreto do
recenseamento, acompanhando o esposo à Belém (Lc 2:1-4). Estando lá chegou a hora de
dar à luz (Lc 2:6), mesmo não tendo encontrado um lugar pra se hospedarem (Lc 2:7c).
Mesmo tendo a palavra de que esperava um ente santo (Lc 1:35b), envolveu-o em panos e
o colocou numa manjedoura (Lc 2:7b). Apesar de ser visitada por pastores que foram
sobrenaturalmente avisados (Lc 2:8-16), e por ilustres visitantes orientais, os quais
trouxeram seus tesouros (Mt 2:1-11), logo tiveram que fugir de uma perseguição de morte
(Mt 2:13-18). Parece ser muita luta pra quem é bem-aventurada e está gerando o Jubileu!
O quanto nos envergonhamos e queremos nos arrepender por pregarmos o evangelho das
facilidades. Por impor aos céus (como se isso fosse possível) que sejamos removidos
imediatamente de nossas lutas, ou então não seguiremos no chamado e propósito do
Senhor pra nós. Afinal, se a obra é de Deus, então o caminho tem que ser pavimentado
com rosas e muita glória. Quantos de nós rejeitamos o desafio de gerar esse Jubileu por
medo dos possíveis confrontos com os opositores? E quem continuará protegendo o sonho
do Senhor, se quando se cumprir, as condições forem terrivelmente ignóbeis?
"Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas
tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33
"Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que
por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus." Atos 14:22

21º dia - 13.08 - NOS SUJEITEMOS UNS AOS OUTROS COM O
DESEJO DE SERVIR COM O QUE RECEBEMOS DE DEUS
É bem comum quando o Senhor nos honra com o privilégio de recebermos Dele uma
missão, revelação, mensagem, visão, ou seja lá o que for, termos a tendência de pensar
que somos superiores aos demais e que o que recebemos é melhor do que o que os outros
têm. Chegamos até a pensar que não importa o que a Palavra diga, afinal, temos a
revelação direta de Deus. Imagine se com uma mentalidade dessas, nos é dito que estamos
gerando o Filho de Deus? Já pensou no nível da arrogância: Pra que Bíblia, orientação de
presbíteros e igreja? Eu tenho em mim o mais alto nível de revelação, curvem-se à minha
experiência!
Incrivelmente, quando se completam os dias previstos na Lei de Moisés, os pais de Jesus
com todas as suas limitações de recursos, humildemente, cumprem perfeitamente todo o
ritual prescrito. É bem verdade que um novo sacerdócio estava chegando e isso exigiria
uma mudança na lei. No entanto, isso ainda não havia acontecido. Sendo assim, nos
mostrando qual é forma correta de lidar com o que recebemos de Deus, José e Maria não
se rebelaram contra o sistema que o próprio Deus havia estabelecido.
Estamos aqui nesse dia pra dizer que a proclamação do Jubileu não é uma mensagem
atribuída a “A” ou a “B”. E se isso fosse possível, não daria a ninguém o direito de se
sobrepor à Palavra do nosso Deus ou à autoridade da Igreja de Cristo. Todos que estão
sendo envolvidos com essa mensagem, assim o estão fazendo por crerem ser uma verdade
bíblica. Quando é apresentada ao Corpo de Cristo no Brasil, isso é feito com intenção de
sujeitá-la à avaliação dos irmãos, que podem concordar ou não com o que entendemos ser
uma janela de oportunidade em nossa nação. Quando lemos as escrituras nos pontos
referentes ao Ano Aceitável do Senhor, percebemos o Deus Vivo nos dirigindo nessa
direção, desejando que todos possam desfrutar disso. No que depender de nós, queremos
ter paz com todos e jamais impor algo que possa gerar divisão.

"E, quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o
nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E, cumprindo-se
os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o
apresentarem ao Senhor (Segundo o que está escrito na lei do Senhor: Todo o macho
primogênito será consagrado ao Senhor);" Lucas 2:21-23

