At 1.1-14

TESTEMUNHAS DE JESUS

Três anos + quarenta dias + poucos dias

6- Então os que estavam REUNIDOS lhe pergun- Olhos fixos
taram: “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
TESTEMUNHAS em JERUSALÉM, em TODA a JUDÉIA e
SAMARIA, e até os CONFINS da TERRA”. Tendo dito isso, FOI
ELEVADO às ALTURAS enquanto eles OLHAVAM, e uma
núvem O ENCOBRIU da VISTA deles. E eles FICARAM com os
OLHOS FIXOS no CÉU enquanto ELE SUBIA. De repente
SURGIRAM diante deles DOIS HOMENS vestidos de BRANCO,
que lhes disseram: “GALILEUS, por que vocês estão OLHANDO
para o CÉU? Este MESMO JESUS, que dentre vocês FOI ELEVADO ao CÉU, VOLTARÁ da MESMA forma como O viram
SUBIR”.

Neste dia + os tempos + o dia da ascenção

O Espírito Santo:
>O Espírito instruiu.
>O Espírito ia
batizar.
>O Espírito daria
poder.
------A Promessa do
Espírito
O Poder e Descida
do Espírito
Oração no
Espírito

Reuniam em oração

12- Então eles VOLTARAM para Jerusalém, vindo O aposento
do MONTE chamado das OLIVEIRAS, que fica perto da cidade,
cerca de UM quilômetro. Quando chegaram, SUBIRAM ao APOSENTO onde estavam HOSPEDADOS. Achavam-se
PRESENTES Pedro, João, Tiago e André; Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus; Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelote, e Judas,
filho de Tiago. Todos eles se REUNIAM sempre em ORAÇÃO,
com as MULHERES, inclusive MARIA, a MÃE de JESUS, e com
os IRMÃOS dEle.
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Dias depois da ascenção

Oração
das
Testemunhas

1- Em meu livro ANTERIOR, TEÓFILO, escrevi a Muitas provas
respeito de TUDO o que Jesus começou a FAZER e a ENSINAR,
até o DIA em que FOI ELEVADO ao CÉU, depois de ter dado
INSTRUÇÕES por meio do ESPÍRITO SANTO aos APÓSTOLOS
que havia ESCOLHIDO. Depois do seu SOFRIMENTO, Jesus
APRESENTOU-se a eles e DEU-lhes MUITAS PROVAS indiscutíveis de que estava VIVO. APARECEU-lhes por um período
de QUARENTA dias falando-lhes acerca do REINO de DEUS.
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”.

Receberão poder do Espírito Santo

Poder para
as
Testemunhas

Instruções por meio do Espírito

Preparação
das
Testemunhas

O Tempo:

Deus Pai:
>Seu reino
>Sua promessa
>Seus tempos
>Sua autoridade

Jesus Cristo:
>começou a
fazer e ensinar.
>deu instruções.
>apresentou-se.
>deu muitas provas.
>deu ordem.
>falou acerca
do reino de Deus.
>respondeu sobre
o reino a Israel.
>prometeu o Espírito.
>foi elevado.
>há de voltar.

(1) Atos é o segundo livro de Lucas, o historiador da vida de Jesus e da igreja primitiva. (2) A participação da Trindade (Pai, Filho e Espírito)
estava notado por Lucas na orientação dos apóstolos neste trecho, visto nas três caixas ao lado direito do gráfico. (3) Lucas confirmou que
Jesus ressuscitou-se, apareceu durante 40 dias na terra, e falava com os apóstolos várias vezes antes de Sua volta ao céu. (4) Lucas incluiu
no seu relato lugares geográficos do futuro ministério dos discípulos: Jerusalém, Judéia, Samaria, e os confins da terra. (5) O avanço do
evangelho no livro de Atos seguirá fielmente esse esboço geográfico de At 1.8. (6) Lucas incluiu mulheres no registro daqueles presentes
com os onze no aposento enquanto os discípulos esperavam a vinda do Espírito. [Pelo menos 38 mulheres são mencionadas em 20 dos 24
capítulos do Evangelho de Lucas! Posso lhe enviar as referências.] (7) O mandato claro da Igreja continua até hoje: testemunhar de Jesus
Cristo pelo poder do Espírito Santo até os confins da terra. (8) O reino a Israel foi adiado por Deus, mas não invalidado.

