COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (16 à 21 OUT17)

TEMA : “O ESPÍRITO SANTO EM MIM”

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 082
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Ez. 36:26-27, Lucas 11:9-13, João 16-7-13, Efésios 5:18-21, João 7:37-39

RECEBENDO O ESPÍRITO SANTO
Introdução: Quando Jesus estava para ser crucificado, ressuscitar e subir novamente aos céus, Ele
disse aos seus discípulos que enviaria outro Consolador, o Espírito da verdade, que habitaria nos
discípulos (João 14:16-17). O Espírito Santo é esse outro Consolador prometido por Jesus. A Bíblia
ensina que o Espírito Santo além de nos consolar, nos ensina as Palavras de Jesus, e também nos faz
lembrar tais Palavras (João 14:26); nos guia (João 16:13); nos convence do que fazemos de errado
(João 16:8); nos ajuda em nossas fraquezas (Romanos 8:26); nos capacita para fazer a vontade de
Deus (I Coríntios 12:1 e 11); e essas são somente algumas coisas nas quais o Espírito Santo nos
ajuda. Vemos assim que é impossível ser cristão, um seguidor de Jesus Cristo, sem o Espírito Santo.
Mas o que precisamos fazer para receber o Espírito Santo?
1) - Precisamos DESEJAR o Espírito Santo em nossa vida. 1Pe 2:2
O mesmo desejo que temos que ter pela Palavra de Deus, temos que ter também pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo nos é dado para dirigir a nossa vida a fazer a vontade de Deus, Ele nos fortalece e
capacita para isto. Não há proveito em desejarmos ter o Espírito Santo, se não quisermos fazer a
vontade de Deus. Desejar verdadeiramente o Espírito Santo é estar arrependido dos pecados, ter
entregue a vida a Jesus Cristo e realmente querer fazer a vontade de Deus. Quando você crê em
Jesus e se arrepende de seus pecados, você pede e recebe o Espírito Santo em seu coração.
PERGUNTA: O que você faz quando Deseja algo em sua vida? Resposta sugerida: Luta, corre
atrás, não desiste, busca, acredita, pede, se corrige, etc... Temos que ter a mesma atitude em relação
à busca pelo Espírito Santo.
2)- Precisamos PEDIR a Deus que nos conceda o Espírito Santo. Lc 11:13
A Bíblia é clara no texto de Lucas 11 que lemos no início, ela diz que se nós que não somos bons,
sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo aqueles que lhe
pedirem. Aqueles que desejam o Espírito Santo peçam a Deus.
PERGUNTA: O que temos que fazer para receber algo de Deus? Resposta sugerida: Pedir com fé,
crer, confiar, não duvidar, desejar, etc... Temos que pedir o Espírito Santo com esta mesma fé.
3) Precisamos estar dispostos a OBEDECÊ-LO. At 5:32
Vemos em I Tessalonicenses 5:19 que podemos apagar o Espírito Santo em nossa vida. Como isso
acontece? Como dissemos, o Espírito Santo nos é dado para dirigir nossa vida a fazer a vontade de
Deus, se resistimos à vontade de Deus, resistimos à direção do Espírito Santo; e se resistimos a sua
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direção Ele se retira de nossas vidas, assim nós O apagamos. Se quisermos o Espírito Santo em
nossas vidas precisamos estar preparados para obedecê-Lo.
PERGUNTA: Em sua opinião, porque desobedecemos tanto a Deus, se sabemos que Ele tem o
melhor para nós? Resposta Sugerida: Falta de confiança, falta de paciência, falta de intimidade,
pressão do mundo e da sociedade, etc...
4) Devemos nos encher do Espírito Santo - Ef. 5:18-21
Antes de pedir para sermos cheios do Espírito Santo, devemos nos arrepender dos maus caminhos
(pecados), crer, pedir e estar dispostos a obedecer ao Espírito Santo, e à Palavra de Deus. A igreja
está sendo roubada; não temos adorado ao nosso Deus, não temos glorificado o nome de Jesus.
Muitas pessoas estão desconectadas do Espírito Santo, estão nos cultos apenas com o corpo, não
prestam a atenção à Palavra ministrada no púlpito, esperam o pastor, o ministro de louvor pedir, as
vezes a implorar para dar graças, dizer “aleluia”, “glória à Deus”, para bater palmas, erguer as
mãos, cantar, louvar, orar, estão preocupados com a comida e bebida (Rm 14:17), mas não em tocar
no Senhor, e receber a verdadeira alegria, as bênçãos que Ele tem para cada um de nós, etc.
Líder, leia, junto com sua célula, o texto de Jo 7:37-39: No último e mais importante dia da festa,
Jesus levantou-se e disse em alta voz: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva”.
Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele cressem. Até então o
Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado.
Conclusão: A Bíblia ensina em Romanos 8:9-11 que se alguém não tem o Espírito Santo essa pessoa
não é de Deus. Que neste estudo possamos entender e pedir para que Deus coloque em nosso coração
um profundo desejo pelo Espírito Santo, e que possamos nos arrepender e estar dispostos a
obedecê-Lo, e a partir de agora, tomarmos atitudes de verdadeira adoração em todos os
lugares, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado.

Deus abençoe!!!
Apóstolo Rui Mendes Faria
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