COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE

Andando no Espírito N° 2
Gálatas 5:16 – A bíblia fala que devemos andar no Espírito, viver no Espírito para não satisfazer os desejos da
carne?
Mas na prática o que é andar no Espírito? Muitas vezes entendemos que é sair do corpo, é levitar, é deixar de ser
humano.
Mas na verdade Viver no Espírito, Andar no Espírito é algo que está ao nossa alcance, mas para que isso aconteça
precisamos entender alguns princípios bíblicos.
Andar no Espírito nada mais é que fazer a escolha de qual recursos usar para viver em vitória.

A. PRIMEIRA VERDADE - PRECISAMOS ENTENDER QUEM SOMOS? VOCÊ SABE QUEM VOCÊ É?
Leia I Tessalonicenses 5:23 – Conforme esse verso qual é nossa formação? Somos um ser Espiritual, possuímos
uma Alma e habitamos em um Corpo.
Mas o problema é que muitas vezes pensamos que somos um Ser Carnal, que possui uma Alma e que Tem um
Espírito.
Quando pensamos assim, agimos de forma carnal, não andamos segundo a direção do Espírito Santo, mas seguimos
uma direção carnal.
Mas guarde isso: Somos Espiritual, Temos Alma e habitamos em um Corpo.
Partindo desse ponto nós entendemos que a bíblia é um livro espiritual.
Ela alimenta nosso Espírito.
Leia I Coríntios 2:13 a 16 – Conforme o v 14 - O que acontece com o homem natural?
Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque? Coisas espirituais se discernem espiritualmente.
Leia v.15 Pergunte: Quem consegue discernir bem as coisas espirituais?
O que é espiritual. Por que? Porque os espirituais tem o Espírito Santo e o Espírito Santo é a Mente de Cristo.

B. SEGUNDA VERDADE - ANDAR NO ESPÍRITO É USAR TODOS OS RECURSOS ESPIRITUAIS.
Leia II Coríntios 10:4,5 – Pergunte: Como são armas de nossa luta? São espirituais. São poderosas em Deus.
Quais armas sãos essas? Oração, Bíblia, Jejum, Dízimo, Perdão, Discipulado, Serviço. Etc.
Para o homem carnal – Orar, estudar a bíblia, jejuar, ir á Igreja, devolver o dízimo, perdoar, amar, servir, discipular, é
tudo perca de tempo.
Mas andar no Espírito é usar todos esses recursos que movem o Reino Espiritual.

C.

TERCEIRA VERDADE – DEVEMOS ENXERGAR AS PESSOAS COM OS OLHOS ESPIRITUAIS, COM OS OLHOS DE
CRISTO.
Leia II Coríntios 5:15 a 17 – O que o verso 16 nos ensina? Que não devemos conhecer a ninguém segundo a
Carne. O homem carnal é a pessoa que ainda não nasceu de novo, ainda não se converteu, mas não devemos
conhecer essa pessoa como carnal, pois o verso 15 diz que Cristo morreu por “TODOS”.
TODOS significa TODOS. Então Jesus morreu por ele também.
Então a partir de Hoje veja essa pessoa como uma pessoa espiritual, como alguém que nasceu de novo.
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Olhe para seus familiares, amigos, parentes, vizinhos; olhe para eles como Cristãos pessoas Já Convertidas, como
Homens e Mulheres de Deus. Profetize sobre eles, use as armas espirituais.
ATENÇÃO: NUNCA DIGA: “AQUELA PESSOA É MUITO DIFÍCIL DE SE CONVERTER” AQUELA PESSOA É
IMPOSSÍVEL, EU ACHO QUE EU NUNCA VOU GANHAR ELA PARA JESUS.
NÃO ORE INCREDULIDADE, ORE BENÇÃO. VOCE SABE QUAL A DIFERENÇA ENTRE ORAR INCREDULIDADE E
ORAR BENÇÃO?
Se somos seres espirituais, então sabemos que nossas palavras no Reino Espiritual tem muito poder.
Oramos Incredulidade quando: Dizemos que uma pessoa nunca vai se converter; que as coisas estão muito

difíceis, que nunca vamos vencer um pecado, que nunca vamos sair dessa situação de pobreza, de miséria,
que nunca teremos nada na vida; nunca iremos sarar; que isso não tem cura; etc.

ORAR BENÇÃO É ORAR PROFETIZANDO: Senhor Obrigado porque toda minha família será salva, o Senhor irá

alcançar a todos, nada é impossível para Deus. Nós seremos prósperos nos Senhor; Sou filho Amado, Posso
todas as Coisas naquele que me fortalece. Serei um Discipulador e um Ganhador de Almas. Vou fazer toda
diferença onde trabalho, onde moro, onde estudo.

O Pr Abe Huber conta que estava em uma vigília de oração e tinha uma irmã que veio de outra igreja, ela estava
orando assim:

Senhor tem misericórdia dessa igreja fria, desses irmãos frios, que estão fracos na fé, de todos os que estão no
pecado, aviva essa igreja, tira ela de todo lamaçal. Tira todo pecado, tira toda falta de compromisso, falta de amor,
etc.
O Pr Abe perguntou: Irmã quem são as pessoas por quem você está orando? Ela respondeu: Não sei não pastor,
mas deve ter, uma igreja grande dessa deve ter muita gente assim.
Ele disse: Irmã aqui nós não oramos Incredulidade, não oramos derrota, aqui nós oramos assim: Senhor
obrigado por essa igreja de vencedores, de pessoas lavadas e perdoadas, obrigado por todas as pessoas que o
Senhor libertou do pecado, obrigado por que essa igreja é avivada, é cheia do Espírito Santo, obrigado por que essa
igreja é uma ganhadora de almas, é uma igreja que ama e quem tem compromisso que cuida bem dos novos
irmãos, etc...
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