COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
ANDANDO COM O ESPÍRITO SANTO – TADEL - Estudo -1
Atos 1: 4 - E, estando com eles, determinou-Ihes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, que (disse ele) de mim ouvistes. 5 - Porque, na
verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o ESPÍRITO SANTO, não
muito depois destes dias. 6 - Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe,
dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? 7 - E disse-Ihes: Não vos
pertence saber os tempos ou as estações que oPai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8 Mas recebereis a virtude do ESPÍRITO SANTO, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da
terra.
Estudamos sobre o deserto e as tempestades que vem para atormentar a nossas vidas. Falamos
que para vencê-los precisamos de LANTERNAS, GPS, CELURES, E BOIA SALVA VIDA.
Tudo isso e muito mais esta na pessoa do Espírito Santo de Deus.

Lucas 4: 1 E JESUS, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao
deserto.
Em uma luta espiritual temos que ter capacitação espiritual. Veja Heb: 11: 27 Pela fé deixou o

Egito, não temendo a ira do rei; porque ficou firme, como vendo o invisível.

Deus esta no controle através do Espírito Santo, Ele fala e nos dirige em segurança.
Não importa onde estejamos, o Espírito Santo de Deus vai sempre esta no controle. “Porque o

Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus” (1 Co 2.9-10).
Três coisas que o Espírito Santo faz.
1.

Cuida dos seus. Mateus 6. 25- 34. Ansiedade é um fruto do homem. Deixa Deus ser
Deus em sua vida. Que venha o Seu Reino.

2.

Sonda a vida de quem ama. Sl 139: 23-24. A palavra “sondar” tem vários sentidos:
examinar, explorar, estudar, investigar. Qualquer um desses nos dá o entendimento do
que pretende o Espírito Santo quando nos sonda: levar-nos a ser como Cristo é e
fazermos o que Ele fazia. Precisamos tomar a decisão de sermos dependentes do
Espírito Santo.

3. Capacita todos que se tornam o seu habitar. João 14: 26 Mas aquele Consolador, o
Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas,
e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Que diferença a vinda do Espírito fez no dia de pentecostes! Os
fracos, confusos e amedrontados se tornaram poderosos e
destemidos pregadores. Nos tempos do Velho Testamento o Espírito
equipou indivíduos para várias tarefas: juízes para julgar (Juízes
6.34); reis para governar (1 Sam. 10.9-10); profetas para profetizar
(Ezequiel 2.2); Bezalel construiu o Tabernáculo (Ex. 31.3) etc. No
Novo Testamento o Espírito é dado à Igreja, Ele equipa crentes
individualmente para sua função dentro do grupo. Extraído do livro
O Espírito Santo na Igreja por William Macleod.
Precisamos dar liberdade ao Espírito Santo e ouvir a sua voz.
1 Coríntios 6:20 diz que o nosso corpo pertence a Deus, ou seja ele é a morada do Espírito
Santo; e por ele ser a morada do Espírito Santo, temos de cuidar muito bem dele.
Ap. Rui Mendes Faria
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AVISOS
EBD – Próximo Domingo ÀS 8H30

CONGRESSO DE CASAIS
Setembro 2015 – Hotel Vacance – Aguas de Lindoia

1° ENCONTRO REDE DE HOMENS
21 de Abril – a partir das 9h
Meditação – Louvor - Futebol – Churrasco - Levar Kit Churrasco

INTEGRAÇÃO
NOVAS TURMAS – DOMINGOS ÁS 8H E AS 17H30
Para poder se tornar membro vindo de outra igreja deve fazer o
curso

21 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO
01 A 21 de maio
Sextas dia de Vigílias e Unção – Dia 22 Grande Encerramento

BATISMO
NOVAS TURMAS – DOMINGOS AS 17H30

ENCONTRO COM DEUS
Chegada das Mulheres neste domingo no culto da noite

