A NOSSA CELEBRAÇÃO E O ESPÍRITO SANTO
Orville W. Jenkins
Superintendente Geral
Publicado originalmente no ARAUTO DE SANTIDADE (15 DE JULHO DE 1982)

Neste quinquénio de "A Santidade Cristã Avança", procuremos dar lugar e ênfase ao Espírito
Santo. Deve-se honrar, buscar e dar o lugar que Lhe pertence no nosso coração e vida, bem
como nos cultos públicos.
São usados diversos símbolos na Bíblia para indicara obra e a presença do Espírito Santo: água,
fogo, vento, óleo. Um dos principais é o da pomba. Quando Jesus foi batizado no rio Jordão por
João Batista, Lucas registra: "O Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma
pomba; e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me tenho
comprazido" (Lucas 3:22). Ao descrever o povo de Deus, o salmista Davi disse: "Sereis como as
asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo" (Salmo 68:13).
A pomba é limpa por natureza e, como tal, era oferecida em sacrifício. Ao referir-se à esposa, o
marido chama-a: "A minha pomba, a minha imaculada" (Cantares 6:9). Através desta figura o
esposo mostra a pureza de sua mulher. Conhecer o Espírito na santidade de Sua natureza, na
beleza do Seu carácter e na perfeição de Sua graça, equivale a relacionar-se com um poder
sobrenatural e cumprir deveres terrenos de forma celestial.
A pomba é mansa por natureza. Uma das razões apresentadas é que não tem bilis; e esta é
considerada pelos naturalistas origem e fonte de contendas. No Espírito Santo não existe
amargura.
A pomba é constante no amor. Certo escritor disse: "As pombas quando chegam à margem dum
rio mantêm os olhos fixos na corrente e, ao beber, não levantam a cabeça; fixam os olhos na
água e bebem um grande gole à semelhança das bestas-feras". A pomba é o emblema da
castidade porque vive em estricta monogamia, nunca deseja outro companheiro.
É ave muito sensível —contrista-se e extingue-se facilmente. Se mãos humanas tocam seu ninho
ou acariciam seus ovos de pérola, a pomba nunca mais volta.
Ò Espírito Santo possui todos esses atributos e mais. Especialmente, é muito sensível e gentil.
Também pode ser contristado por nossa falta em responder à Sua orientação ou por negligência.
Paulo exorta: "Não extingais o Espírito" (I Tessalonicenses 5:19).
Neste período em que procuramos avançar com a grande verdade, doutrina e experiência da
santidade de coração, honremos o Espírito Santo. Que Ele domine em cada culto! Que se
expresse no nosso canto! Que a Sua unção e aprovação selem as nossas mensagens! Se
honrarmos o Espírito Santo, Ele estará presente nas nossas igrejas e ministério.
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