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Bispo João Carlos Lopes: Vamos orar pelo Bispo Swanson. Senhor, nós te 

louvamos por este momento tão gostoso de culto, de comunhão com os 

irmãos, irmãs e contigo. E nós te louvamos em especial pela vida do Bispo 

Swanson, e clamamos para que a tua graça sobre ele possa ser manifestada 

a nós através da tua palavra que sai da boca dele, ó Pai. Sejamos edificados 

e que ele também seja, pela tua palavra. Em nome de Jesus, Amém.  

Bispo Swanson: Bom dia. Eu quero saudá-lo no nome do nosso Senhor Jesus 

Cristo. Ele é o dono da minha vida e o capitão da minha salvação. Eu trago 

saudações a vocês do povo do Mississipi, nos Estados Unidos. Que estão lá 

em casa orando por vocês, e para os Bispos e Bispa também. Eu quero 

agradecê-los pelo seu convite bondoso, para que eu estivesse aqui fazendo 

parte desta conferência. Eu quero honrar, então, o Bispo presidente e todos 

os Bispos e Bispa da Igreja Metodista Brasileira. Uma saudação especial ao 

Bispo João Carlos, eu sei que todos vocês estavam orando no meio da sua 

dor e perda. Ele tem uma função muito especial hoje. E que não é apenas 

traduzir o que eu estou dizendo... mas eu tenho que soar bem para vocês, 

função dele. Eu quero apresentar a vocês alguém que não pode conhece-

los ainda, a minha esposa. Minha esposa, Delphine Swanson, que está aqui 

conosco também nesta manhã. Juntos nós fomos abençoados com seis 

filhos e filhas. E onze netos e netas. Essa é a glória da minha vida. E é 

também um prazer estar com a minha colega da Igreja Metodista Unida, a 

Bispa Rosemary Werner. Vamos entender que essas apresentações não 

fazem parte do meu tempo, elas terão que ser tiradas. Eu gostaria que você 

prestasse atenção então, se quiser. No Livro de Atos. Capítulo 1. Nós vamos  
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começar no verso 1 até o verso 8. E parece a nossa tradição que fiquemos 

em pé para a leitura da palavra de Deus. Receba a palavra. Teófilo, o 

primeiro livro que eu escrevi relatava todas as coisas que Jesus falou e fez, 

desde o começo, até o dia em que ele foi levado aos céus. Antes de ser 

levado aos céus, trabalhando no poder do Espírito Santo, Jesus instruiu os 

apóstolos que ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento ele mostrou a 

eles que estava vivo, com muitas provas convincentes. Ele apareceu a eles 

em um período de 40 dias, falando das coisas concernentes ao Reino de 

Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de 

Jerusalém. Mas que esperassem por aquele que o Pai havia prometido. Ele 

disse, “isso é o que vocês ouviram de mim. João, na verdade, batizou com 

água, mas daqui há poucos dias vocês serão batizados com o Espírito 

Santo”. Como resultado, aqueles que estavam reunidos perguntaram a 

Jesus, “Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? ” 

Jesus respondeu, “não compete a vocês conhecerem o tempo ou épocas, 

que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ao invés disso, vocês 

receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas 

testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até 

os confins da Terra”. Essa é a palavra de Deus para o povo de Deus. Podem 

sentam. Vamos orar. Senhor, que as palavras nos meus lábios e a meditação 

do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, porque tu és a minha 

força e o meu redentor. Em nome de Jesus eu oro, Amém. Deus te abençoe 

neste dia. O Livro de Atos é a segunda parte, de fato, de um trabalho de 

duas partes feito pelo escritor Lucas. Se você percebe, logo no início da 

leitura que fizemos, Lucas deixa claro para nós que ele está escrevendo a  



 
 

alguém que ele deu o nome de Teófilo. Ele disse, então, a esta pessoa, “na 

primeira carta que eu escrevi a você, eu falei de todas as coisas que Jesus 

havia feito quando eu estava aqui na Terra. E agora eu vou te contar, então, 

o que aconteceu depois que Jesus deixou a Terra”. Parece para mim, que o 

que Lucas está tentando fazer é ajudar alguém, que está procurando 

discernir se essa nova fé encontrada, que está sendo chamada de a Fé do 

Caminho Cristão. Então, Teófilo está procurando saber se essa fé é digna de 

ser seguida. Lucas, então, está tentando convencer esse leitor da 

autenticidade da fé em Cristo. E então Lucas diz a ele a respeito deste 

episódio, logo no começo de Atos, quando Jesus está se preparando para ir 

embora. Então Jesus diz aos discípulos, “eu estou pronto para ir embora, 

mas vocês não vão a lugar nenhum”. Este é um ponto importantíssimo, 

especialmente para nós, que vivemos de baixo do nome de Jesus. Jesus está 

dizendo para eles, “apesar de vocês me conhecerem, não é bom para vocês 

saírem agora e tentarem fazer qualquer tipo de ministério, sem o poder do 

Espírito Santo”. É como se Jesus estivesse dando uma pausa, chamando 

seus discípulos para isso também, porque sabe a primeira vez, quando você 

conhece Jesus? Há uma tendência a ficarmos muito animados a respeito 

disso. E às vezes você fica tão animado porque conheceu a Jesus, que você 

quer saber correndo para fazer algo. Mas acabamos fazendo a coisa errada. 

E fazer a coisa errada é pior do que ficar sem fazer nada. Há uma história 

no Antigo Testamento, uma batalha de Davi contra Absalão, seu filho. E 

então o filho de Davi está tentando falar ao seu pai sobre as consequências 

dessa batalha. Ele quer correr e contar a história, mas ele não a conhecia 

inteira, mas ele queria correr para contar. Mas o capitão do Exército manda  



 
 

uma outra pessoa para contar a história a Davi, que conhecia toda a 

história. E o rapaz que queria sair correndo falava para o capitão que era 

ele quem queria ir. Então o capitão falou para que ele fosse. E ele corria 

rápido, tão rápido que alcançou o primeiro. Passou por ele. E quando 

chegou no rei Davi, que o perguntou o que estaria acontecendo na batalha. 

Ele não conhecia toda a história. Então o rei Davi disse para que ele sentasse 

em um canto. Quando o segundo chegou, que tinha toda a história, e disse 

a Davi tudo o que tinha acontecido, Davi falou para aquele que tinha 

chegado com um pouco da história que ele deveria ser morto, porque ele 

só tinha um pouco da história. Às vezes nós queremos correr demais, fazer 

o nosso ministério, porque estamos muito animados. Mas nós não temos 

tudo o que precisamos. Então nós precisamos esperar até que o Espírito 

Santo venha. Uma salva de palmas para Jesus. Então Jesus disse para seus 

discípulos, “esperem até que o Espírito Santo fale com vocês. Não façam 

nada até que o Espírito venha. Apesar do fato de que vocês têm estado 

comigo, vocês estão ficando prontos para fazer o ministério para mim. Mas 

vocês não têm o poder para realizar isso para mim. Enquanto eu estava com 

vocês, eu dei poder para que vocês fizessem isso. Mas agora eu estou indo 

embora. E vocês precisam de poder para fazer o ministério, para o qual eu 

estou os enviando. E vocês precisam esperar”. O desafio da igreja não é se 

ela vai produzir fruto ou não. No começo, quando Deus nos criou, ele pôs 

dentro de nós a capacidade para criar também. Então nós queremos criar 

algo. Mas pode ser que não seja aquilo que Deus quer que você crie. Então 

a questão é a seguinte: não é você que cria discípulos, mas eles são criados 

pelo poder do Espírito Santo agindo em você e através de você. Não é você.  



 
 

O Espírito Santo em você é aquele que cria o discípulo. Glória a Deus. Nós 

cometemos erros porque nós temos dons. Então pensamos que criamos 

discípulos, mas é o Espírito Santo trabalhando através de nós, que faz 

discípulos. Nós precisamos entender isso definitivamente, ou nós 

cometeremos erros, apontando pessoas para nós mesmos, ao invés de 

apontarmos pessoas para Jesus Cristo. O fruto que é produzido através de 

nós é fruto que dá glória a Deus, e não glória para nós mesmos. Este é um 

fruto que habita, que permanece, que não vai embora, porque não é um 

fruto desta terra e sim que vem do nosso relacionamento com Deus Todo 

Poderoso. Um ponto, aqui, eu estou animado. Percebam quão rápido os 

discípulos rejeitaram a mensagem de Jesus. Senhor é neste momento que 

o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Escutem como é que nós, humanos, 

tendemos a pensar. Eles deixaram o Espírito Santo de lado e começaram a 

pensar na autoridade humana. Deixaram de lado a questão do Espírito 

Santo. Jesus está falando deste espírito e eles estão falando de um reino 

terrestre. Eu acho que eu vou ter problema agora, aqui. A Igreja Metodista 

no Brasil precisa começar a pensar mais a respeito do reino de Deus. Eu 

estou percebendo os problemas da Terra, que estão causando problema no 

Brasil, mas a maioria dos problemas reais deste país, a igreja não vai poder 

vence-los sem o poder de Deus residindo nela para se levantar contra os 

poderes e potestades, espíritos do mal que oprimem. Você precisa ter 

alguma coisa dentro de você, mais do que esta autoridade que é dada a 

você pelo voto de pessoas. Você olha para esse homem negro que cresceu 

nos Estados Unidos, que viveu sob um governo opressor, discriminando 

minha mãe, que nasceu no Mississipi, onde os negros não podiam votar,  



 
 

havia escravidão, não tinham autoridade. Quando eu nasci minha mãe vivia 

no Texas, meu avô veio me visitar quando eu tinha seis meses de idade, e 

voltou para o Mississipi e morreu. Isso foi em 1950, e em 2012 eu me tornei 

o Bispo da Igreja Metodista Unida do Mississipi. Ouçam, mais de 75% da 

membresia da igreja no Mississipi é de pessoas brancas anglas. O primeiro 

negro a se tornar Bispo no Mississipi. Isso não aconteceu pelo voto das 

pessoas, é pelo poder de Deus. É por isso que Deus está dizendo, “esperem 

até o Espírito Santo vir, e quando ele vier, ele vai trazer poder”. Ele trará, 

sim, e então o fruto virá. É por isso que a igreja tem que crescer, e está 

crescendo agora, porque você tem aprendido, você não consegue votar 

uma pessoa para uma função, é um dom do Espírito Santo. Você vota para 

alguém, não vota em uma pessoa para que ela ame as pessoas, o amor vem 

do relacionamento com Deus. É por isso que você tem que esperar até que 

o Espírito Santo venha. Se tem alguém aqui tentando fazer a obra porque 

conhece a Jesus, eu quero te dizer que você precisa convidar o Espírito 

Santo para dominar a sua vida. Antes que termine o meu tempo, eu vou 

dizer uma coisa. Eu estou passando o meu tempo, vocês estão sendo bons 

para mim. Quando o Espírito Santo vem ele nos abre completamente para 

receber os dons e o poder de Deus, para ser uma benção na nossa própria 

vida, e na vida do seu irmão e irmã. Às vezes a razão pela qual nós não 

podemos abençoar uns aos outros é porque nós não temos recebido o 

espírito que nos ajuda a nos abrir para a disciplina que nós precisamos, para 

aprender como amar e cuidar dos outros, aqueles que nós, às vezes, 

queremos rejeitar. Deixa eu terminar com essa história no Mississipi, 

quando eu cheguei lá, no começo, para ser honesto com vocês, eu estava  



 
 

preocupado. Chegar no Mississipi como o primeiro Bispo negro? Isso me 

preocupava, como eu seria recebido ali? Mas a Delphine e eu fomos 

recebidos maravilhosamente, porque o Espírito Santo foi na nossa frente, 

para preparar os corações, abrir o povo, não importa onde você esteja indo, 

território que possa estar resistindo à mensagem do Evangelho. Se Deus 

está te mandando para lá, Ele já preparou o lugar para você. Então não volte 

falando que fez isso ou aquilo. A única coisa que você está fazendo é ir onde 

Deus mandou você ir. Então quando você chegar lá, você vai colher o fruto 

que Deus já preparou para você colher. Deus põe à sua frente. Glória a 

Deus. Vamos orar, segure a mão da pessoa que está do seu lado, estamos 

juntos nessa situação. Pai gracioso, tu que dás todo o bom e perfeito dom. 

Nós bendizemos e magnificamos o teu nome neste lugar santo. Nós te 

louvamos e agradecemos por este povo que pertence a ti. E te louvamos 

por ter colocado no coração deles o desejo e o amor para agradar a ti. Glória 

ao Espírito Santo, encha esse lugar, encha os nossos corações, nossas vidas, 

coloque fogo em nós de forma que o Brasil não será nunca mais o mesmo. 

Aleluia, seja bendito o seu santo nome para que nós não apenas preguemos 

a tua palavra, mas que a nossa vida seja exemplo do que significa ter sido 

mudado a imagem de Jesus Cristo. Para que os doentes sejam curados, para 

que os viciados possam sair do vício, para que aqueles que se sentem 

oprimidos sejam livrados, para que os filhos possam encontrar seus pais e 

aqueles que têm fome possam ser saciados. E aqueles que têm muito 

possam aprender a compartilhar com aqueles que têm pouco. Para que teu 

nome seja glorificado nesse lugar. E para aqueles que também estão 

chegando, possam ajudar aqueles que estão cansados, porque às vezes  



 
 

estes não veem o fruto de seu trabalho. Que possam se devotar a ti, parem 

de lutar com as suas próprias forças, que possam se dobrar diante de ti e 

pelos leigos, aqui hoje, que possam encontrar parceria com seus pastores. 

Porque nós precisamos disso para produzir o fruto que tu queres que nós 

produzamos para glorificar a ti nesse lugar. Glorificar a ti neste lugar. 

Glorificar a ti neste lugar. Glorificar a ti. Aleluia. No nome de Jesus. No nome 

de Jesus. Obrigado Senhor. Amém. Amém. Amém. 

 

Assista ao vídeo no link: https://youtu.be/cS0Ejn3qobA  
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