COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
ANDANDO E VIVENDO NO ESPÍRITO III
GALATAS 5:
16“Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.
17 Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes opõemse um ao outro, para que não façais o que quereis....
24 E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
25Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito.
26 Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos
uns aos outros”.
O FERVOR VERDADEIRO- ROMANOS 12: 9-21
RESTAURANDO A PAIXÃO PELO MOVER DO ESPÍRITO SANTO DE DEUS?
1. OLHANDO PARA JESUS – É IMPOSSÍVEL ALGUÉM OLHAR
FICAR APAIXONADO POR ELE .

PARA JESUS E NÃO

Ef 5: 114“Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e
Cristo te esclarecerá”.
Hb 12: 2Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe
estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do
trono de Deus.
2Co 3: 18 Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória
do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo
Espírito do Senhor.
2. PODEMOS RESTAURAR A PAIXÃO RETORNANDO AO PRIMEIRO AMOR.
Deve ser uma prioridade – Ap. 2: 4“Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu
primeiro amor”.




Primeiro amor é comunhão com Deus.
Voltar ao primeiro amor fala de valores que se perderam.
Temos que resgatar os valores perdidos.

3. DEIXE O ESPÍRITO SANTO ATIVAR OS SEUS DONS.
• Muitos não aprendem a desenvolver os seus dons –Ef 4: 8“Por isso diz: Subindo ao
alto, levou cativo o cativeiro, E deu dons aos homens”.
• Temos que ajudar cada discípulo a desenvolver os dons-Ef. 4: 12“Querendo o
aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo;
13 Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a
homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, 14 Para que não sejamos mais
meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos
homens que com astúcia enganam fraudulosamente. 15 Antes, seguindo a verdade em
amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, 16 Do qual todo o corpo, bem
ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte,
faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor”.
• Muitos enterraram os seus dons.MATEUS 25: 28“Tirai-lhe pois o talento, e dai-o ao
que tem os dez talentos. 29 Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em
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abundância; mas ao que não tiver até o que tem ser-lhe-á tirado. 30 Lançai, pois, o
servo inútil nas trevas exteriores; ali haverá pranto e ranger de dentes”.
• Cada um tem um dom pelo menos –1Pe 4: 10 “Cada um administre aos outros o
dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus”.
• A partir do natural Deus dá o sobrenatural.HEBREUS 11: 1“ORA, a fé é o firme
fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem”. 2Porque
por ela os antigos alcançaram testemunho. 3Pela fé entendemos que os mundos pela
palavra de Deus foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é
aparente. 4Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou
testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de
morto, ainda fala. 5Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado,
porque Deus o trasladara; visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que
agradara a Deus.6Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele
que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam.
O ser humano gravita em dois mundos – o natural e o sobrenatural.
4. VIVA E ANDE PERTO DE GENTE APAIXONADA POR DEUS.
PROVERBIOS13: 20“O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos
tolos será destruído”
SALMOS 1: 1-5“BEM-AVENTURADO o homem que não anda segundo o conselho dos
ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos
escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e
de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu
fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são
assim os ímpios; mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não
subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos”.
Jovens, olhem para pessoas apaixonadas por Deus.
No trabalho, seja sócio de pessoas apaixonadas por Deus.
5. NUNCA SE ESQUEÇA DE TUDO O QUE DEUS FEZ POR VOCÊ



Um exemplo negativo – o povo de Israel – Nm 12 e 14
Sl 103 – Seja sempre grato ao Senhor por tudo, e nunca se esqueça do que Ele já fez
por você.nada deste mundo, mas naquilo que é eterno.

A) Quando

nós

deixamos

as

coisas

preciosas

se

tornarem

coisas

comuns..

B) Quando começamos a depender das coisas externas, de fora, e não do fluir verdadeiro de
Deus –to e em verdade.




Para os filhos de Deus a base de tudo tem que vir de DEUS, Ele é a única fonte dentro
de nós.
Somos o seu templo, e temos que viver como tal.
A cada manhã temos que acordar cheios do Espírito.

