O ESPÍRITO SANTO

Quebra gelo: Você já ficou no meio do caminho por falta de combustível?
Texto base: Efésios 5.17-18
Introdução: O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espirito de
conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito Santo é
o poder que revestiu Jesus do poder e autoridade do Pai celestial para cumprir Sua missão
divina, libertando os cativos e oprimidos, sarando os enfermos e anunciando com sinais,
prodígios e milagres a Salvação e o Reino de Deus entre os homens (Is 11.2).
1 - O ESPÍRITO SANTO SE ALEGRA COM A NOSSA LEALDADE
O Espírito Santo é o próprio Deus, visto que Deus é espírito (Jo 4.24). Ele é imortal e eterno
(Hb 9.14), é onipresente (Sl 139.7-10), onipotente (Lc 1.35), onisciente (1Co 2.10-11), tem
personalidade, vontade, sentimentos, pensamentos (Rm 8.27, 1Co 12.11, Ef 4.30). Como
pessoa ele se relaciona conosco, fica alegre com a nossa lealdade, mas também se entristece
e se ira por causa dos nossos pecados e da nossa infidelidade (At 5.3, Mt 12.31-32).
2 - O ESPÍRITO SANTO NOS AJUDA EM TUDO
O Espírito Santo é nosso fiel amigo e tem prazer de nos ajudar. Entre as atribuições do
Espírito estão a de criar, inspirar, consolar e orientar. É aquele que está ao nosso lado nos
assistindo em todos os momentos. Intercede por nós (Rm 8.26). O Espírito Santo habita em
cada pessoa que aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador (At 1.8, 2.1-11, 1Co 6.19). É pela
ação do Espírito Santo que o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo (Jo 16.8),
arrepende-se e é santificado (2Co 7.1). Passa a produzir o fruto do Espírito – que é: amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio (G
5.22-23). Ele nos ajuda em tudo.
3 - O ESPÍRITO SANTO INSPIRA E CAPACITA OS HOMENS
Uma das funções do Espírito Santo é inspirar e capacitar os homens com dons. Dele
recebemos os dons espirituais e ministeriais para o crescimento e edificação dos membros do
Corpo de Cristo (1Co 12, Ef 4.11-13). É Ele que nos revela a verdade (Jo 16.13). Ele nos guia
(Rm 8.14). Ele que inspirou os profetas, apóstolos e demais homens de Deus a escreverem as
Sagradas Escrituras (2Tm 3.16, 2Pe 1.21). É o Espírito Santo que dá unidade à Igreja, ao
Corpo de Cristo (Ef 4.1-4). Toda capacidade vem do Senhor (Dt 8.17-18; 2Co 3.2-6).
Conclusão – Para uma vida cristã vitoriosa precisamos estar cheios do Espírito Santo. Se
você não se encher do Espírito Santo, a sua caminhada cristã será como alguém que prefere
empurrar o carro a colocar combustível nele. Pensando assim, ao obedecer a ordem de
encher-se do Espírito estamos alinhando nossas vidas ao Seu soberano propósito. Quem está
no mesmo Espírito segue o mesmo propósito, estreitando sua comunhão com Deus e com
seus irmãos. Dia 14/02 participe do CIV e receba mais do Espírito Santo em sua vida. Você
nasceu para vencer!
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