
Sinta o poder 
Homer W. Trecartin 

Você está esperando pelo surgimento de algum poder 
futuro, ou está permitindo que o Espírito Santo atue em 
sua vida para que Ele o use hoje?  
Nhem. Nhem, nhem, nhem, nhem. Nhem, nhem, nhem, nhem. Você conhece essa 
situação. Com um nó no estômago, saí do carro e abri o capô. Imagino que alguns 
de vocês realmente sabem o que estão procurando, mas, como eu, muitos ficam 
apenas olhando porque... bem, porque não sabemos mais o que fazer! 

Podemos enviar uma mensagem a um amigo, ligar para o atendimento de 
emergência na estrada ou ficar apenas olhando ansiosamente para cada veículo 
que passa. Se tivermos cabos de partida auxiliar, podemos até colocar uma 
extremidade na bateria do carro e com a outra acenar para quem passa. 

Ah, que alívio quando alguém, bondosamente, para e se aproxima, levanta o capô, 
conecta os cabos, depois pede para entrarmos no carro e tentarmos dar a partida 
mais uma vez. A mão treme nervosamente enquanto viramos a chave na ignição. 
Vrrrrrooooommmm! Ah, a energia! 

Podemos não ter um osso mecânico no corpo, mas sabemos bem o que é a falta de 
energia. Compramos aparelhos que se conectam em nossos telefones ou 
computadores para fornecer maior carga de energia. Alguns aparelhos de 
aquecimento e ar condicionado possuem certo tipo de configuração que permite a 
saída de uma onda rápida de calor ou frio. Além disso, a publicidade nos 
bombardeia todos os dias, prometendo uma reposição de energia instantânea, se 
apenas comermos, bebermos ou engolirmos isso ou aquilo. Ah, sim, entendemos 
bem o que é energia. 

Nos dias de Jesus, as pessoas não tinham carros, adaptadores de energia ou 
bebidas energéticas. No entanto, a maioria de nós hoje não sabe muito sobre 
plantio e colheita, ou o que são as chuvas temporã e serôdia, das quais Jesus falou 
para ilustrar os últimos dias, mas, quando alguém fala do poder do Espírito Santo 
ou do poder da chuva serôdia, acenamos com a cabeça afirmando que gostaríamos 
de poder ligar os nossos cabos de partida auxiliar. Sem dúvida, achamos que 
entendemos o que é poder! 

Gostamos de falar da promessa de Joel 2:28, 29: “E depois disso, derramarei do 
Meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os 
velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os vossos servos e as 
servas derramarei o Meu Espírito naqueles dias.” 

Agora é poder! 



PODER PARA QUÊ? 
Por que queremos ter esse poder a qualquer custo? Por que estamos orando para 
que o Espírito Santo seja derramado no poder da chuva serôdia? O que achamos 
que Ele vai realizar quando vier? Tem Ele o propósito de preparar o mundo para o 
amadurecimento da seara? De certa forma, sim, mas não é isso o que Ele irá fazer 
em primeiro lugar. Jesus declarou que a seara já estava madura, mas que devíamos 
orar por mais trabalhadores. 

Então, Seu propósito é fazer com que os trabalhadores despertem, isto é, a Sua 
igreja que ainda está adormecida, a fim de dar-nos poder para terminar a Obra? 
Agora, isso parece ser muito bom! Seria como ligar os cabos de partida auxiliar do 
Céu pouco antes do fim da história deste mundo para sacudir o povo e lhe dar uma 
última porção do Seu poder! 

Talvez a chuva serôdia venha para nos energizar, para nos tirar de nossos 
confortáveis assentos e fazer-nos ir ao mundo com a derradeira mensagem! Talvez. 
Antes, porém, de nos contentarmos em assentar em nossa cadeira de balanço para 
esperar pela chuva serôdia, gostaria de me aprofundar um pouco mais nessa 
imensa explosão de energia que por um curto espaço de tempo será derramada, e 
que pela qual, às vezes, parecemos ansiar. 

Deus não poderia derramar o Seu Espírito sobre uma igreja adormecida? Ele não 
poderia, de repente, falar através dos santos que estão cochilando, de maneira 
poderosa, para que chamem o mundo ao arrependimento? Claro que poderia! Ele 
nem sequer precisa dos santos para dar uma mensagem, pois demonstrou esse Seu 
poder falando certa vez através de um jumento e disse ainda que até mesmo as 
pedras clamariam se as pessoas não pregassem. 

No entanto, é disso que o planeta precisa? Que o mundo seja salvo por animais 
falantes, pedras que clamam ou santos sonolentos? Permita-me lembrar que o 
jumento falante não converteu Balaão e a promessa das pedras clamando não 
mudaria o coração dos líderes judeus. 

Muitos de nós estamos acenando com a cabeça, concordando, mas continuamos 
cochilando neste tempo memorável em que vivemos. Esperamos que em algum 
momento o Espírito Santo seja derramado e que, de repente, despertemos de nossa 
letargia, a fim de terminar a Obra. Temo, porém, que muitos de nós despertaremos 
para descobrir que dormimos direto durante a chuva serôdia. Poderemos 
descobrir ainda, quando já for tarde, que o derramamento do Espírito Santo estava 
acontecendo em torno de nós, e nem sequer percebemos. 

Vejamos o relato de 1 Samuel 19:19-24. Saul recebeu a notícia de que Davi se 
encontrava com o profeta Samuel, em Ramá. De imediato, enviou um contingente 
de soldados após outro para capturá-lo, mas, como cada grupo que se aproximava 
era dominado pelo Espírito Santo e os soldados começavam a profetizar, 
completamente frustrado, Saul foi pessoalmente em busca de Davi. Ele também 
ficou cheio do Espírito, dominado, prostrado e nu diante de Samuel, e profetizou 
durante todo aquele dia e aquela noite. 



Todos eles profetizaram, mas note, eles não mudaram. O rei Saul não mudou; nem 
ninguém que o ouviu. Eles simplesmente riram, se divertiram e zombaram dele: 
“Está Saul também entre os profetas? 

POR QUE A DIFERENÇA? 
Pense nisto: Quando Saul estava cheio do Espírito Santo, ele só fez as pessoas 
rirem. Quando Pedro estava cheio do Espírito, as pessoas se arrependeram, e três 
mil foram convertidas em um só dia. Por quê? O que fez a diferença? Não eram dois 
espíritos diferentes. A Bíblia diz que Saul estava cheio do Espírito de Deus. Ele 
poderia também ter bebido muito vinho. Nada de bom veio dele. Tudo o que 
aconteceu foi que ele fez papel de tolo. 

Como podemos ver, o poder do Espírito Santo só tem eficácia se a nossa vida é 
coerente com a mensagem. A vida de Saul não estava de acordo com a mensagem 
que ele transmitiu quando estava sob o poder do Espírito Santo. Saul ficou cheio do 
Espírito, mas não deixou o Espírito moldá-lo, mudá-lo e transformá-lo desde o 
início. Quando o poder do Espírito desceu sobre ele, o contraste foi tão grande 
naquele momento que somente acabou fazendo as pessoas rirem. 

O poder que Saul experimentou não durou muito tempo, não transformou nem ele 
ou qualquer outra pessoa, nem um pouquinho sequer. O poderoso derramamento 
final do Espírito Santo não vai mudar a direção para onde estamos indo. Ele 
simplesmente dará poder e nos impulsionará mais e mais rápido no caminho que 
já estamos seguindo. 

Voltando à ilustração dos cabos de partida auxiliar, se os pneus do meu carro 
estiverem vazios, os faróis quebrados ou o radiador furado, o suprimento 
temporário de energia que entra através desses cabos não vai me ajudar a chegar 
aonde estou indo. Quando coloco o cabo vermelho no positivo e preto no negativo 
e ligo a ignição, meu carro não será transformado no mesmo instante. A fonte de 
energia não vai nem mesmo me colocar em uma nova direção no estacionamento. 

Ondas temporárias de poder, mesmo aquelas que vêm do Céu, não nos forçam a 
mudar de direção. Elas só nos impulsionam na direção em que já estamos indo e só 
são eficazes se o restante do sistema está funcionando bem. É por isso que 
necessitamos desesperadamente de reavivamento e reforma. Necessitamos da 
suave operação do Espírito Santo em nossa vida agora, não apenas de uma fonte de 
poder momentânea em algum tempo futuro. 

E O SOLO ESTÁ PRONTO? 
Em Joel 2:23, 24, o texto fala sobre a primeira e última chuvas, e promete que as 
eiras estarão cheias, mas, deixe-me dizer-lhe, não estarão cheias se nada for 
plantado antes que as chuvas venham. Ele diz que os tonéis estarão transbordando 
com suco e óleo, mas isso só acontecerá se as vinhas e olivais forem plantados e 
cuidados. A chuva serôdia não altera o resultado; ela só multiplica o que já está 
sendo preparado. Permita-me reiterar: A chuva serôdia não muda a colheita; ela só 
aumenta o que já foi plantado no solo.  



Quando eu plantar e adubar, tudo estará pronto. As chuvas, então, farão crescer. O 
que surge é o que já estava lá. O mesmo é verdadeiro quando a chuva serôdia 
amadurecer a colheita. Ela fará amadurecer tanto as boas plantas como as ervas 
daninhas. Ela não muda o que está no campo. 

Você está esperando pelo surgimento de algum poder futuro, ou está permitindo 
que o Espírito Santo atue em sua vida para que Ele o use hoje? 

SENHOR, A CHUVA CHEGOU! 
Minha esposa, Bárbara, e eu estávamos a caminho do aeroporto de Délhi, na Índia. 
O recepcionista da noite viajava conosco no mesmo táxi do hotel. Seus olhos 
estavam pesados por ter ficado acordado a noite toda, e sua cabeça estava 
pendendo de tanto sono. Ele estava indo para casa descansar. 

De repente, algumas gotas grandes de chuva respingaram sobre o para-brisa. Na 
mesma hora, seus olhos se reanimaram. Cheio de entusiasmo, ele olhou para trás e 
disse: “Olhe, senhor, a chuva chegou!” Ele então se virou para trás para olhar. Logo 
desapareceram as linhas cansadas ao redor de seus olhos. Suas costas se 
endireitaram; seus lábios se curvaram em um leve sorriso. Não era um aguaceiro, 
apenas gotas esparsas em uma estrada poeirenta, mas, para o jovem funcionário 
do hotel, essas gotas traziam esperança e boas promessas. A chuva estava 
chegando, finalmente! 

Eu também posso ver que a chuva está começando a cair. Jesus está prestes a 
voltar. Sementes estão sendo plantadas. As pessoas estão orando juntas, rogando a 
Deus para preparar o solo de sua mente; estão pedindo ao Senhor da seara que 
envie mais trabalhadores e orando pelo derramamento da chuva serôdia. 

Isso não vai ser uma explosão de energia momentânea apenas. Quando esse Poder 
vier, não será somente por um dia, e essa chuva não vai nos envergonhar. Ela vai 
terminar a obra que permitimos que o Espírito de Deus inicie em nosso coração e 
em nossa vida hoje. 

Olhe, senhor! Olhe, senhora! A Chuva chegou! 
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