2 - O Consolador
“Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele
vos guiará a toda a verdade; porque não falará por
Si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos
anunciará as coisas que hão de vir.” (João 16:13).

Como poderemos subsistir no dia da prova se não
compreendemos as palavras de Cristo? Ele disse: "Isto vos
tenho dito, estando ainda convosco; mas o Consolador, o
Espírito Santo, a quem o Pai enviará em Meu nome, esse
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o
que vos tenho dito." (João 14:25 e 26). É o Espírito Santo
que nos fará lembrar das palavras de Cristo. O assunto sobre
o qual Cristo resolveu demorar-Se na Sua última palestra a
Seus discípulos foi o da função do Espírito Santo. Ele
desvendou-lhes uma vasta porção da verdade. Deviam
receber Suas palavras pela fé, e o Consolador, o Espírito
Santo, faria com que se lembrassem de tudo.
A consolação que Cristo deu nessa promessa consistia no
fato de que a influência divina estaria com os Seus
seguidores até ao fim. Mas essa promessa não é aceita e
acatada pelas pessoas hoje em dia, não sendo, portanto,
acalentada por elas, e o seu cumprimento não é visto na
experiência da igreja. A promessa do dom do Espírito de
Deus é deixada de lado, como uma questão pouco
considerada pela igreja. Ela não é inculcada na mente das
pessoas, e o resultado é o que é de esperar - aridez, trevas,
decadência e morte espirituais. Assuntos de menor
importância ocupam a atenção, e o poder divino que é
necessário ao desenvolvimento e prosperidade da igreja e
que, se fosse possuído, traria após si todas as outras

bênçãos, esse falta, embora nos seja oferecido em infinita
plenitude. Enquanto a igreja se contentar com pequenas
coisas, estará inapta a receber as grandes coisas de Deus.
Mas, por que não temos fome e sede do dom do Espírito
Santo, já que é o meio pelo qual o coração poderá manterse puro? O desígnio do Senhor é que o poder divino coopere
com o esforço humano.
É essencial que o cristão compreenda o significado da
promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda
de nosso Senhor Jesus. Falai sobre ela, orai por ela, pregai
a seu respeito; pois o Senhor está mais disposto a conceder
o Espírito Santo do que os pais a dar boas dádivas a seus
filhos. (Review and Herald, 15 de novembro de 1892).

