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A vida no
Espírito

omente através do Espírito Santo o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador
na vida dos filhos de Deus. Como Paulo afirmou, “ninguém pode dizer: Senhor Jesus!, senão
pelo Espírito Santo “(1Co 12:3). Sem o Espírito, nossa religião jamais será uma experiência viva.

As Escrituras Sagradas nos informam como esse Agente divino nos conduz à plenitude dessa
experiência com Jesus.

Que promessa Jesus fez aos discípulos antes de Sua ascensão? João 14:16; Lucas 24:49

E Eu ao Pai, e Ele vos dará outroROGAREI CONSOLADOR.

Na Trindade divina, o Espírito Santo já presente desde a criação do mundo desempenha a função de
representante de Cristo em cumprimento da profecia de que Ele estaria para sempre conosco. O
Espírito Santo, o Consolador, nos guia em toda a verdade, nos orienta e nos faz lembrar de todas as
coisas que Cristo ensinou e ordenou (Mt 28:20). O Espírito Santo guiaria o povo de Deus e concederia
poder e dons para o desempenho deles do serviço cristão (Ef 4:1-14).

O que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? (marque V ou F)Atos 1:4; 12-14

( ) Perseveraram unanimes. ( ) Oraram e esperaram. ( ) Se separaram.V V F

A orientação que Jesus deixou foi seguida. O mesmo deve acontecer conosco hoje. A promessa do
Espírito foi dada, agora devemos nos preparar e esperar em oração até recebermos as bênçãos e a
plenitude do Espírito Santo. Levando em consideração que o mesmo ocorrerá no fim dos tempos, só
estaremos devidamente preparados se assim procedermos.

Quando se cumpriu a promessa? Atos 2:1-4

NO DIA DE PENTECOSTES.

A promessa de Jesus se cumpriu em parte no Pentecostes quando o Espírito Santo se manifestou aos
que O buscavam e concedeu poder, por meio dos dons espirituais, para que compartilhassem com as
pessoas. Podemos entender esse episódio como chuva temporã (era a chuva para o plantio no Antigo
Testamento), ou seja, poder para semear a mensagem do evangelho. No final dos tempos se cumprirá a
segunda parte da profecia: novamente Deus derramará o Espírito Santo em profusão. Esse episódio
final é conhecido como chuva serôdia (era a chuva para a colheita no Antigo Testamento) e sairemos
para “colher” as decisões de pessoas que já estão nos aguardando.

Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? Atos 5:3, 4; Mateus 28:19

( ) Ente divino. (     ) É uma força impessoal. (     ) Não existe.X
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O Espírito Santo é Deus (At 5:1-4). Ele é a terceira pessoa da Trindade (Mt 28:10; 2Co 13:13), sendo
portanto: Eterno (Hb 9:14), Onisciente (1Co 2:10-11), Onipresente (Sl 139:7-12) e Criador (Gn 1:2; Jó
33:4). Possui todas as características de uma pessoa: Ele é inteligente (1Co 2:10-11), ensina (Jo 14:26;
1Co 2:13), possui emoção (Ef 4:30) e fala (At 13:2). Só não sabemos como é Sua aparência física
(conhecimento desnecessário para o plano da salvação). Ele nos convence do pecado, da justiça e do
juízo e muitas outras coisas (Jo 16:8).

Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? João 14:26; João 16:8-13; 1 Samuel 10:6
(marque V ou F)

( ) Ensinar algumas coisas. ( ) Guiar em toda a verdade.F V
( ) Convencer do pecado, da justiça e do juízo. ( ) Mudar a natureza humana.V V

São várias as funções do Espírito Santo: confirmar as verdades bíblicas; originar a revelação; guiar,
proteger, acalmar e dar esperança. Por meio de Seu poder, somos santificados e capacitados para
exercer um ministério de impacto.

Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? João 3:5; Mateus 3:16

Quando é batizada nas ÁGUAS.

A Bíblia associa o batismo do Espírito Santo ao batismo nas águas, mas essa deve ser uma experiência
renovada diariamente na vida daqueles que se entregaram a Deus e foram batizados. Em suma, batizar
com o Espírito Santo é se dispor a ser usado por Deus plenamente por meio do poder que Ele nos
concede através dos dons espirituais. A porção diária do Espírito Santo é necessária para vivermos em
santidade.

Como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Atos 5:32; Gálatas 5:22-23
(marque V ou F)

( ) Ama a Deus, obedece aos Seus mandamentos e à Sua Palavra (Jo 14:15).V
( ) Sua vida apresenta o fruto, ou as virtudes do Espírito.V
( ) Fala em línguas estranhas.F

Do mesmo jeito que conhecemos os falsos profetas, podemos reconhecer se uma pessoa possui o
Espírito Santo: “Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada
podeis fazer” (Jo 15:5). Por isso, devemos avaliar se a manifestação do Espírito está de acordo com os
princípios bíblicos. Lembremos que não se prova o Espírito Santo somente através de expulsão de
demônios, previsão do futuro e devolução de dízimos. Há outros pilares que nos orientam de maneira
mais sistematizada.

O que devemos pedir hoje a Jesus? Lucas 11:13

( ) Espírito Santo ( ) Alegria ( ) NadaV V F

O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Essa
experiência está associada a três atividades: 1) Estudo da Bíblia, com disposição para obedecer;
2) Oração e 3) Testemunho aos que ainda não conhecem Jesus.
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Recapitulação: Jesus prometeu que nos daria outro Após Sua ascensão, osCONSOLADOR.
discípulos oraram, confessaram os pecados e esperaram o cumprimento da promessa, no dia de
PENTECOSTES UM ENTE DIVINO. A . SBíblia apresenta o Espírito Santo como ua função é nos
convencer do pecado, da e do mbém muda a natureza humana. Quem possuiJUSTIÇA JUÍZO. Ele ta
o Espírito Santo obedece a Deus e aos Seus MANDAMENTOS.

Reflexão: O Espírito Santo é Deus em seu mais pleno sentido. Hoje é o dia de se entregar a Jesus e
abrir o coração para ser transformado e lapidado pelo Espírito Santo.

Compromisso de fé:
(      ) Dedicarei tempo, todos os dias, ao estudo da Bíblia e à oração, para que seja batizado

diariamente com o Espírito Santo. Dessa forma, espero ser poderoso em palavras e ações, bem
como no testemunho de minha fé aos semelhantes.

Leitura complementar:

1. Crença 11.Nisto Cremos:
2. Capítulos 8-10 e 19.Tratado de Teologia:
3. Ellen G. White: (Casa Publicadora Brasileira).Santificação
4. Ellen G. White: (Casa Publicadora Brasileira).No Deserto da Tentação
5. Ellen G. White: (Casa Publicadora Brasileira).Fé e Obras
6. Ellen G. White: (Casa Publicadora Brasileira).Temperança


