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Faça com sua Família!      
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                                                      Espírito Santo  

 
             Oramos a Deus Pai, a quem “pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que 

nele habitam” (Salmos 24:1), através do nome de Jesus, que por meio da sua obra na Cruz do Calvário, 

da remissão dos nossos pecados, reconciliação com Deus, nos concede o Seu nome, o Seu crédito para 

que, por Seus méritos, possamos receber o que precisamos - “Naquele dia vocês não me perguntarão 

mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome” (João 16:23), 

sendo consolados, ajudados, fortalecidos, orientados na terra pelo Espírito Santo de Deus! Uau! Que 

trio maravilhoso! Sem Ele(s) nada podemos fazer!     

 Quando lemos essas descrições e entendemos quão profundo e extenso é o trabalhar do 

Espírito Santo, nos damos conta que precisamos estar abertos para o seu agir em nossa vida! 

Poderíamos escrever inúmeras páginas sobre Ele, na tentativa de decifrar tamanha grandeza, mas 

nesse momento vamos nos concentrar em algumas características específicas, que nos ajudarão com 

nossa vida de oração e relacionamento com Deus.   

 O Espirito Santo em nós:  
1. Convence-nos e nos faz crer mais em Cristo Jesus: Você nunca experimentará um amor 

mais profundo com Cristo até entender que o Espirito Santo que traz essa intimidade. Não há outra 
forma. “Porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos 
concedeu” (Romanos 5:5b). Não é possível amar a Deus e provar do Seu amor sem atuação do Espírito 
Santo, não é possível amar Jesus e crer no sacrifício da Cruz sem atuação do Espírito Santo e, não é 
possível comungar com o Espírito Santo sem entender que Ele está aqui conosco, agora! “A graça do 
Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês” (2 Co 
13:14).   

2. Nos aproxima de Deus, nos faz viver sua graça e amor: O Espírito Santo consola, edifica, 
revela toda verdade, concede dons espirituais, ajuda-nos a orar de forma mais eficaz, dá-nos sabedoria 
e revelação e ajuda-nos a conhecer a vontade de Deus para nossa vida.   

- AJUDADOR: O Espírito Santo nos capacita com um “querer”, ou o desejo de seguir a Cristo 
na fé, ele nos impulsiona em Deus, bem como nos ajuda em situações de fraquezas, tentações, 
incertezas... Lembre-se disso quando algum tipo de socorro, alguma ajuda se fizer necessária em sua 
vida! Antes de deixar a terra Jesus disse: “mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre 
vocês” (Atos 1:8a). Ou seja, Jesus subiu aos céus, mas o Espírito Santo veio e mora em nós, para nos 
ajudar e fortalecer em qualquer situação! Há em nós, por meio do Espirito Santo, uma força 
sobrenatural, que nos impele a vencer qualquer barreira, que nos dá força contra o pecado e 
prosseguir em Cristo! Você não está sozinho, ter consciência disso é muito importante! Clame, sempre, 
peça para que o Espírito Santo de Deus te ajude, desde as pequenas dificuldades do dia a dia até àquilo 
que parece invencível aos seus olhos! 

- ADVOGADO/INTERCESSOR: Da mesma maneira que o Espírito nos ajuda em nossas 
fraquezas, ele advoga a nosso respeito: “mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos 
inexprimíveis” (Romanos 8.26b). A Palavra de Deus nos ensina que só o Espírito de Deus conhece os 
pensamentos de Deus com precisão, e por esse motivo, precisamos que Ele interceda por nós, nos 
conduza na nossa intercessão e, nas nossas orações. Se quisermos orar de acordo com a vontade de 

Deus – e acredito que você quer fazer isso – precisamos saber o que Deus está pensando e o que Ele 
quer. Muitas vezes, não conseguimos perceber essas coisas, mas o Espírito Santo consegue, então, Ele 
intercede a nosso favor.  

- CONSELHEIRO: Ele é o nosso mestre, nosso guia, ele nos faz entender e aplicar a Palavra de 
Deus para nossa vida cotidiana com sabedoria! “Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará 
em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse” (João 14:26). 
Estar sensível aos ensinamentos do Espírito Santo nos possibilita ver, entender e viver as coisas da 
perspectiva de Deus. Quando tentamos enxergar o mundo da nossa própria perspectiva, temos um 
entendimento não apenas limitado, mas principalmente vulnerável às influências negativas. Não 
podemos e não devemos basear nossa fé em sabedoria humana, em palavras persuasivas!  
 Temos que buscar no Espírito Santo instrução para todas as coisas, tudo em nossa vida deve 
ser submetido ao seu ensino, só assim o poder de Deus se manifestará em nós! A menos que o 
Espírito Santo nos ensine, nosso conhecimento da verdade sempre será limitado e nossa saúde 
espiritual estará incompleta. Toda intrepidez (Atos 4:13), graça, poder e sabedoria (Atos 6: 8 e 10), 
maravilhas e prodígios só são possíveis mediante o agir do Espírito Santo, ninguém mais pode nos 
oferecer isso! Lembra-se da leitura do livro de Atos? Percebeu quantos momentos de oração são 
citados nos textos, antecedendo as várias formas de manifestação do Espírito Santo? Clame, sempre! 
Lembre-se: não há resposta, direção ou capacitação que Ele não possa nos dar!   

REPENSANDO...  
Como você consegue perceber a atuação do Espírito Santo na sua vida? Amor profundo a Jesus? 
Sentir o amor de Deus? Ser guiado, aconselhado por ele? Outras formas? Escreva sobre isso, 
francamente.       
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
Há alguma impressão, entendimento ou discernimento que o Espirito Santo tenha gerado no seu 
coração a respeito da situação que o mundo vive hoje: isolamento social, pandemia, mudança de 
rotina...?  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 

Sugestão de música! Faça dessa canção uma oração! 

“SANTO ESPÍRITO” – Laura Souguellis  

 

 

 

 - REPENSAR - DIA 6 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/16/23+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/14/26+


 

ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agora é com você, seu tempo de oração! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Renovação e quebrantamento 

 “Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: 

"Ele apanha os sábios na astúcia deles” (1 Coríntios 3:19) 

    ORANDO:     

- ADORE A DEUS, cante LOUVORES AO SENHOR com sua família e AGRADEÇA pelo 

profundo, detalhado e extenso trabalhar do Espírito Santo em nossa vida;  

- Ore e declare que o Espírito Santo tem total liberdade para atuar na sua vida, que 

você não irá resistir ao seu agir; Que haja sabedoria, intrepidez, autoridade dos céus 

sobre sua vida;   

- Renovar a sua mente e te fazer perceber/redescobrir a oração como uma 

ferramenta poderosa dos céus; que Espirito Santo seja sua companhia em todos os 

momentos, te aconselhando, ajudando... Que ele te dirija, direcione em tudo; 

 

Se comprometa a permanecer orando com a Igreja das nações neste período de 

quarentena. Além dos pedidos enviados no grupo do GA, também ore:  

- Que o medo cesse! Que a ansiedade, o desespero, a insegurança não dominem o 

coração das pessoas! Deus é quem restaura o equilíbrio da terra, saúde da sociedade 

e da paz aos homens (1 Co 14:33)! Declare que Deus é nosso resgatador, 

restaurador, ajudador (Is 43:1-3), que nossa força e confiança estão Nele! 

-Que haja cura para os doentes (cura sobrenatural e também descoberta científica), 

ore por livramento para população de risco e para população carente, que pode não 

ter condições/acesso às medidas preventivas.  

- Que profissionais da saúde e suas famílias, demais profissionais que permanecem 

ativos, estejam debaixo da graça e proteção do Senhor, sendo livrados e fortalecidos 

espiritual, emocional e fisicamente! Suporte correto e estrutura para hospitais, que 

haja condição de trabalho!  

- Provisão de Deus para cada lar, em alimentos e demais necessidades básicas; 

- Ore anulando a instalação do caos, da desordem, clame pela misericórdia de Deus, 

que ela nos alcance de forma grandiosa nesse momento; 

- Deus contenha a propagação viral, que se e manifeste a glória dos céus  e toda 

estatística, perspectiva humana seja contrariada; 

 

 

    

 

       


