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Faça com sua Família!      
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Santo Espírito...  
 

O Espírito Santo em nós:       
 3. Nos santifica a cada dia: “E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória 
do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual 
vem do Senhor, que é o Espírito” (2 Coríntios 3:18).      
 Não há nenhuma transformação profunda e duradoura que possa acontecer na vida de uma 
pessoa se não for pelo poder do Espírito Santo! É fato: não conseguimos uma real mudança de vida 
senão pela operação do poder de Deus! Qualquer esforço, meramente humano, facilmente será 
pervertido e abandonado! Quando seguimos tentando com a força do nosso braço, fazendo como 
achamos que devemos fazer, baseados na nossa própria capacidade, nos desdobramos e investimos 
muito mais tempo e energia que necessário e no final das contas, o resultado não acontece ou, não 
permanece da forma como deveria!  
 João 16:8-11 diz: “Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do 
pecado, porque os homens não crêem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão 
mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado”.  

Não há outra forma do homem abrir seus “olhos espirituais” e ser convencido que a vida 
longe de Deus é distorcida, corrompida sem dar espaço para a atuação do Espírito, juntamente com a 
Palavra de Deus. Não há convencimento do pecado, da morte de Cristo na Cruz e da Soberania de Deus 
sem a vazão do Espírito. Uma pessoa pode ter aceitado a Cristo, estar numa igreja, ter sofrido algumas 
mudanças em sua vida pelo fato de ter decidido entregar sua vida a Jesus, no entanto, uma mudança 
profunda, complexa e duradoura só irá haver quando o Espirito Santo tiver espaço para atuar, limpar, 
redimir, santificar! O Espírito é Santo, então, não se pode esperar nada menos do seu agir do que uma 
vida santificada! Se essa santidade não está sendo experimentada, de alguma forma não temos nos 
rendido ao seu agir sobrenatural! Pense nisso...  
 Ser pleno no Espírito é um processo contínuo e cada vez mais profundo, por isso é muito 
importante aprender a se ceder ao trabalho Dele. Primeiro sempre deve haver em nós o anseio de 
viver uma vida na luz, longe do pecado, mortificando nossa carne “Assim, façam morrer tudo o que 
pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a 
ganância, que é idolatria” (Colossenses 3:5). Vivendo uma vida na luz, devemos carregar a Palavra 
no coração, praticando-a, discernindo qual é a vontade de Deus. Além disso, devemos usar outras 
ferramentas que estiverem disponíveis para nos rendermos ao agir do Espírito em nossa vida: tais 
como a música, palavras de adoração, de gratidão, manifestar em oração nosso desejo de conhecê-lo 
mais, o anseio do nosso coração de se aproximar... “E não vos embriagueis com vinho, em que há 
contenda, mas enchei-vos do Espírito; Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais; 
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração” (Efésios 5:18-19).    
 O Espírito Santo faz uma revolução dentro de nós, pois quanto mais nos aproximamos e 
permitimos que ele nos encha, mais nossa fé é fortalecida, cremos ainda mais em nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo, o que nos leva a não querer mais o pecado, mas viver de acordo com os 
princípios que Jesus nos ensinou, de forma profunda, íntegra, lindamente transformada!   
 Lemos na Bíblia sobre a transformação de pessoas como Zaqueu, um cobrador de impostos; 
Pedro pescador, Lucas médico, Saulo/Paulo a serviço do sinédrio e, muitos outros, que tiveram suas 
vidas totalmente transformadas pelo poder do Espírito Santo. Somente através do poder de Deus é que 

podemos entender essas mudanças de comportamento!     
 Ele fala conosco, comigo e com você: Ele testemunha para sua consciência, Seu Espírito fala, 
testifica para nosso espírito. “O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de 
Deus” (Romanos 8:16). Quanto mais você se aproximar, quanto mais buscar, mais facilidade terá para 
entender “quando e o que”, Ele fala com você! Entre todas as vozes, pensamentos e ideias que pode 
haver no seu coração, ao ter intimidade com Ele, será cada vez mais fácil de discernir a Sua doce voz de 
qualquer outra! Assim: "Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, 
durante o tempo de provação no deserto (Hebreus 3:7-8). Temos que dar ouvidos, importância, viver 
arrependimento genuíno e buscar entender, segundo direção do Espirito como deve ser nosso 
comportamento! Deve haver em nós disposição para mudança, transformação de Deus, coração 
disponível, caso contrário, não estaremos nos submetendo ao seu agir!   
 Que alegria saber que Deus enviou o Seu Espírito Santo para nos ajudar em tudo, inclusive na 
oração. Não há nenhuma situação que Ele não possa fazer cooperar para o bem. Quando orar, peça ao 
Espírito Santo para ajudá-lo. Mesmo que esteja sofrendo tanto e, tudo o que conseguir fazer é gemer, 
o Espírito Santo pode até articular isso da forma adequada para Deus e trazer a sua resposta! Mesmo 
que não saiba pelo que orar ou, como orar, peça ao o Espírito Santo para ajudá-lo! 

Você tem um Auxiliador Divino, que está com você o tempo todo, portanto, certifique-se de 
chamar por Ele com frequência!   

4. Pode ser resistido ou fluir: a palavra resistir significa se opor. Não conseguimos nos opor 
ao vento, por exemplo, tente enfrentá-lo e ele passará por você. Mas, você pode se opor ao Espírito 
Santo e impedi-lo de trabalhar em sua vida, resistindo as direções que ele te dá, negligenciando os 
conselhos da Palavra que ele te traz a memória, descuidando os alertas sobre o risco do pecado e 
seguindo obstinadamente a fazer o que sua carne deseja, simplesmente ignorando qualquer tipo de 
manifestação que venha dele! 

 Estevão, em seu discurso ao Sinédrio, citou Moisés: "Povo rebelde, obstinado de coração e de 
ouvidos! Vocês são iguais aos seus antepassados: sempre resistem ao Espírito Santo!” (Atos 7:51). 
Opuseram-se a ele e, infelizmente, tiveram sucesso! E não é somente isso, mas o Espírito Santo pode 
ser apagado. Paulo avisou a igreja de Tessalônica: “Não apaguem o Espírito” (1 Tessalonicenses 5:19). É 
como se ele estivesse alertando: “mantenham o Espírito com vigor, fluindo em vocês, deem ouvidos 
para as confirmações e apontamentos que Ele faz à sua consciência!”    
 Há várias manifestações simbólicas que são utilizadas na Bíblia para comunicar sobre o 
Espírito – óleo, pomba, vento...  Em João 7:37-39, o Espírito Santo é comparado a um rio de água viva, 
que flui no interior daqueles que creem em Jesus Cristo: “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. Jesus mostra muito claramente ser a fonte de água viva e o 
Espírito ser o rio de água viva, que numa terra seca e árida (Isaías 58:11) gera transformação, 
renascimento, vida abundante, frutos...  

Não fique lutando na força do seu braço, tentando sozinho alcançar a resposta, o socorro, o 
consolo, o ensino que somente o Espírito Santo pode oferecer! Não resista ao Espírito! Entenda: se 
necessário for, que sua oração seja apenas: “Eu abro mão de qualquer resistência a Ti, Espírito Santo! 
Vêm fluir em mim, no meu interior, na minha mente, emoções, desejos, toma todo o meu ser e que eu 
seja cheio da sua doce presença, Espírito Santo de Deus! Enche-me com tua Glória!”   
 Que ele flua em seu interior como rios de água viva, que o vento impetuoso do Espírito sopre 
no seu coração!  

  
 

 - REPENSAR - DIA 7 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/3/18+
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REPENSANDO...        
 
Desejo – Disciplina – Intensidade: O que tem faltado na sua vida de oração para você ter cada vez 
mais do Espírito Santo? Há esse desejo no seu coração? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

Você entende que tem se oposto, resistido ao Espírito Santo de alguma forma? O que ele tem 
orientado, alertado, ensinado e você não tem dado ouvidos?     
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Sugestão de música! Faça dessa canção uma oração! 
“SOU CASA” – Elizeu Alves (Clipe oficial)  

ORAÇÃO 

- Agora é com você, seu tempo de oração! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Renovação e quebrantamento 

“Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva" 

(João 7:38) 

                          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 

ele te dirija em tudo, que você não irá resistir ao seu agir;    

- Ore QUE ELE FLUA EM VOCÊ, COMO RIO DE ÁGUA VIVA, QUE ELE GERE 

PROFUNDIDADE TRANSFORMAÇÃO, CONVENCIMENTO DO PECADO, DA JUSTIÇA E 

DO JUÍZO;   

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

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

direção que o Espírito Santo lhe der sobre: 

- equipes médicas que estão na linha de frente dessa batalha; 

- Estratégia e direção de Deus para pessoas responsáveis pelas indústrias 

alimentícias, setor supermercadista e produtores, para que haja programação e 

organização adequadas ao tempo crítico que vivemos. Também pela situação 

financeira das pessoas de modo geral, Deus é nossa provisão (Fp 4:19). 

- 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; 
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