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União de Espírito 
 

A entrada do Espírito de Deus na minha vida 
 

O Ponto de Partida 

  

Deus escolheu e formou a humanidade para ser a sua contraparte 
como uma esposa é para seu marido. A existência e perfeição de Deus 
não dependem de forma alguma da existência humana, mas a 
comunicação do amor de Deus depende muito. Uma pessoa pode 
muito bem atravessar a vida sozinha, mas poucas pessoas querem 
viver assim. Deus também quer um relacionamento – um 
relacionamento de amor com você. Amor e amizade dependem da 

existência de dois seres semelhantes – semelhantes para que possa haver comunicação, porém 
diferentes para que haja o que comunicar. Por esse motivo Deus criou o ser humano na sua 
própria imagem e semelhança (Gênesis 1:27). Você pode pensar em algumas semelhanças 
entre você e Deus? Você pensou em criatividade? Lógica? Emoções? Desejo de ser amado? 
Desejo por comunicação? Essas são apenas algumas semelhanças. Existem muitas outras. Por 
exemplo, a humanidade é de certa maneira infinita, com uma capacidade especial de reproduzir-
se, corpo, alma e espírito. De acordo com a Palavra de Deus, a Bíblia, a humanidade também é 
eterna (Eclesiastes 3:11). Isto significa que aniquilamento como o último destino do homem é 
uma impossibilidade. O homem existirá para sempre em algum lugar. Deus deu também ao ser 
humano – eu e você – livre arbítrio, ou seja, a capacidade de tomarmos decisões a respeito de 
nossas vidas (Deuteronômio 30:19; João 7:17). 
 
Dentre estas características em que nós parecemos com Deus, duas são essenciais ao 
relacionamento de amor: comunicação e livre arbítrio (liberdade de escolha). Desde o início, 
Deus tem se comunicado com o ser humano. É por esse motivo que Ele criou o mundo com a 
sua beleza e perfeição (Atos 17:24-27; Salmos 19:1-4; Romanos 1:20). Através dos séculos Ele 
tem comunicado de muitas maneiras: em voz audível, por sonhos, através de profetas, e 
finalmente, Ele tomou a forma de um ser humano e veio ao mundo pessoalmente (Hebreus 1:1-
2; João 1:1-3,14). 
 
Deus gostaria que cada pessoa fosse o seu melhor amigo. Mas Ele jamais forçará qualquer 
pessoa a este relacionamento. Amor tem que ser um ato voluntário. Você já conheceu alguém 
que simplesmente tentou forçar outra pessoa a amá-lo? Não funciona. Deus também não forçará 
você a amá-lo. É por este motivo que Deus permitiu a presença de Satanás sobre a terra, para 
que oferecesse à humanidade uma outra alternativa. Liberdade de escolha, sem nenhuma outra 
opção seria como uma eleição democrática onde só há um candidato. Parece que Deus se 
arriscou em criar o homem desta forma, mas Ele sabia o que fazia. 

 
Você também tem uma escolha a fazer – a escolha de corresponder ou não ao convite de Deus 
a esse relacionamento de amor com Ele. Você não é um acidente para Deus, talvez para os seus 
pais, mas não para Deus. Deus criou você para um relacionamento íntimo com Ele.   
 
O primeiro homem e mulher tiveram a chance de experimentar essa intimidade com Deus 
(Gênesis 2:8,16-18 e 3:8). Deus ensinou-lhes as regras que governariam seu relacionamento e 
as consequências da desobediência das mesmas (Gênesis 2:17). 

UM COM DEUS 



 
O livro de Gênesis nos diz que Deus falava com Adão e Eva, o 
primeiro casal, diariamente. Que assuntos você imagina que eles 
discutiam? Por azar, o primeiro casal quando confrontado com a 
escolha, escolheu ser desleal a Deus, seu criador, Senhor e 
amigo. Eles queriam determinar o que era certo e errado. 
Rejeitaram a autoridade de Deus, violaram os seus direitos e 
roubaram sua propriedade. Eles escolheram Satanás como seu 
guia e quebraram o maravilhoso relacionamento que tinham com 
Deus. Eles queriam independência e separação do seu criador. 
Eles não queriam submeter-se à sua direção. Eles se tornaram 
inimigos de Deus (Romanos 8:7-8). Quer gostemos quer não, nós 
herdamos esta mesma atitude quando nascemos como seres 

humanos. Este fenômeno se chama “pecado original. ” Se na época houvesse outros seres 
humanos, talvez nem todos teriam desobedecido. Porém, assim como foi com o primeiro casal - 
antes de ter filhos, que se afastou do relacionamento com Deus - toda a humanidade 
subsequentemente sofreu as consequências de que Deus havia alertado o casal original. Você 
já notou essa tendência à desobediência nas pessoas? Todas as pessoas têm essa tendência à 
independência e desobediência? As crianças têm, ou é necessário ensinar-lhes a mentir, bater, 
etc.? Você vê isso em sua vida? Rejeitar ou desobedecer à lei de Deus é o que a Bíblia chama 
de pecado. Nós nascemos com tendência ao pecado porque já nascemos desconectados de 
Deus no nosso espírito. Leia Romanos 3:10 e 8:7. 
 
O pecado separa o homem de Deus. Essa separação se chama morte (Romanos 6:23; Efésios 
2:1-2; Ezequiel 18:4). O ser humano é composto de espírito, alma (raciocínio e emoções) e corpo. 
Morte, ou separação de Deus começa no espírito, invade a alma, e finalmente chega ao corpo. 
Quando essa separação chega ao corpo, a separação se torna permanente e irreversível 
(Hebreus 9:27; Apocalipse 20:13-15 e 21:8). Assemelha-se a um celular que logo ao ser 
desconectado do carregador, parece ter vida plena, mas na verdade já começa o processo de 
seu descarregamento, ou seja, a morte. A condição final dos que não querem Deus em suas 
vidas é ser banido eternamente da presença e da glória de Deus (2 Tessalonicenses 1:9). Deus 
criou o homem para amá-lo, mas o pecado destruiu este relacionamento. 
 
O amor de Deus é persistente. Como o jovem que simplesmente não aceita um “não” de uma 
garota que ama, assim é o amor de Deus por você. Você já conheceu alguém que não larga o 
pé da pessoa com quem quer um relacionamento? Salmos 107 diz repetidamente que o amor 
de Deus dura para sempre. Deus faria o que fosse necessário para reestabelecer esse 
relacionamento. O resultado do pecado é morte e Ele estava pronto para sofrer mesmo a morte 
por amor a você (Romanos 5:8). E foi isso que Deus fez. 
 

Ele se tornou humano por colocar seu Espírito em um ser humano.  
Seu nome é Jesus. Já que o homem não podia ir a Ele, Ele veio ao 
homem (João 1:10-14). 
 
Deus por intermédio de Jesus Cristo pagou a penalidade do pecado 
– a morte. Ele pagou a separação espiritual (Mateus 27:45-46) e a física 

também (Filipenses 2:8).  Porque seu espírito é infinito, Ele pôde pagar eternamente e 
infinitamente a morte por toda a humanidade (Romanos 5:15; Hebreus 10:10-14; 1 João 2:2). 
 
Jesus destruiu o poder da morte através de sua ressurreição. Ressuscitar significa que 
Jesus se tornou vivo novamente pelo poder de Deus depois de pagar com sua morte a dívida do 
pecado de toda a humanidade. Ele provou através da ressurreição que nem a morte tem poder 
sobre Ele (Romanos 8:2,11). Por esta razão, aqueles que têm o Espírito de Deus dentro deles 
não podem mais ser tocados pela morte, que é separação de Deus (Lucas 20:36). 

 

Deus gostaria que 

cada pessoa fosse o 

seu melhor amigo. 

Mas Ele jamais 

forçará qualquer 

pessoa a este 

relacionamento. 

Amor tem que ser 

voluntário. 



O fato de que a morte de Jesus foi suficiente para pagar o pecado de toda a humanidade não 
significa, porém, que todas as pessoas estão livres do pecado e da sua punição eterna. Pois o 
princípio do amor continua a vigorar.  Amor é um relacionamento voluntário ao qual ninguém 
pode ser forçado. Deus ainda respeita a liberdade de escolha do homem. Leia João 6:36-40. 
Deus tanto respeita o livre arbítrio humano que um dia os que o rejeitarem serão banidos da 
presença dEle (2 Tessalonicenses 1:9). Mesmo Deus tendo feito tudo para a humanidade ter 
esse relacionamento com Ele, o relacionamento só se concretiza quando você crê que Jesus é 
Deus, que Ele pagou o seu pecado, e declara que Jesus Cristo é o Senhor, chefe e guia de sua 
vida (João 1:12). Isto é um compromisso com Deus de que você lhe obedecerá (Romanos 10:9-
11). Quando você crê em Jesus Cristo e o faz SENHOR de sua vida, Deus imediatamente manda 
o seu Espírito Santo para habitar em você para ser o guia de sua vida para sempre (João 16:13; 
Romanos 8:14-15).  Isto é o que Deus chama de nascer do Espírito (João 3:3-6). Duas passagens 
que falam claramente desta entrada do Espírito Santo de Deus em sua vida ao crer em Jesus 
Cristo são: João 7:37-39 e Efésios 1:13. Essa entrada e posse pelo Espírito Santo é tão real, e 
poderosa, que quaisquer outros espíritos que porventura estejam presentes no indivíduo são 
obrigados a se retirarem (Lucas 4:18-19). 
 
Você acredita nos fatos da vinda de Jesus ao mundo, sua morte e ressurreição?  Você já se 
comprometeu com Ele para obedecer ao que Ele mandar? Você já pediu que Deus assumisse o 
controle de sua vida? Se ainda não, mas gostaria, fale agora mesmo para Deus a respeito de 
sua decisão. Diga a Deus que você crê em Jesus Cristo e quer fazê-lo o chefe de sua vida. A 
Bíblia ensina que Deus o ouvirá (Hebreus 11:6, Lucas 11:13). Se você já se comprometeu com 
Cristo e entregou sua vida a Ele, você está lhe obedecendo? Se você tem crido nEle, Cristo faz 
algumas promessas para você entre as quais estão estas três importantíssimas: Ele nunca o 
abandonará (Hebreus 13:5); você nunca será condenado (Romanos 8:1); o Espírito de Deus que 
se chama Espírito Santo, virá morar em você (João 14:23; 1 João 3:24). 
 
Exercícios de Retenção e Reflexão 
 
1. De acordo com a Bíblia, por que Deus criou o homem? (Atos 17:24-28) 
____________________________________________________ 
 
2. O que é pecado? (1 João 3:4; Romanos 5:14) 
_______________________________________________________ 
 
3. Abaixo está uma lista de sete fatos importantes que cada pessoa precisa saber para se tornar 
um em espírito com Deus. Preencha as lacunas e memorize cada item juntamente com o 
versículo da Bíblia que fala do fato: 
 
Fato 1 - Deus criou o _____________ para amá-lo. (Salmos 8:3-5; Efésios 1:4-5) 

 
Fato 2 -  O_______________ nos separa de Deus. (Efésios 2:1-2,12) 
 
Fato 3 – O_____________ amor de Deus é persistente. (Salmos 107:1) 
 
Fato 4 - Deus veio ao _______________ em forma de Jesus para reunir o homem a si mesmo. 
(Filipenses 2:8) 
 
Fato 5 - Jesus Cristo _____________ para pagar a dívida do homem. (Romanos 8:3-4) 
 
Fato 6 - Jesus destruiu a morte quando ______________ dentre os mortos. (Romanos 8:11-12) 

 
Fato 7 - Eu recebo o Espírito de Deus quando eu _______________ nos fatos, e 
_______________ minha vida a Ele para ser meu Senhor. (João 1:12 e 14:23) 
 



4. Quais são as três promessas que Jesus faz a todos que o recebem? 
  
 Promessa 1 - Ele nunca o __________________. (Hebreus 13:5) 
  
 Promessa 2 - Você nunca será ____________________. (João 3:18; Romanos 8:1) 
  
 Promessa 3 - O seu Espírito virá ___________________ em você. (João 14:23) 

 
  
5. Você já se tornou um com o Espírito de Deus por crer em Jesus e entregar sua vida para 
obedecer-lhe? Ter Jesus como Senhor e Salvador é como dizer “sim” na cerimônia de 
casamento. É só o início. Assim como a morte começa pelo espírito, se movimenta pela alma e 
finalmente chega ao corpo, também a vida eterna começa no espírito, progride pela mente e um 
dia finalmente transformará o corpo (2 Coríntios 4:11-5:5). 
 

Tarefa: 

Dia 1: Memorize os sete fatos importantes da união de espírito com Deus. 

Dia 2: Diga a Deus que você quer obedecer-lhe hoje.  Memorize as três promessas que Jesus 

deu aos seus filhos. 

Dia 3: Memorize João 3:16. 

Dia 4: Memorize João 14:15.  Peça que Deus o guie hoje. 

Dia 5: Memorize João 14:16. 

Dia 6: Num ambiente quieto, pergunte a Deus: “Quanto você me ama? ” Se a resposta não vier 

à sua mente, pergunte de novo.  Escreva a resposta que Deus lhe der. 

Dia 7: Revise todos os versículos memorizados esta semana. 

 

Resumo do Plano de Salvação: 

 

 

Deus criou o 

homem para 

amá-lo e deu a 

ele a liberdade 

de escolha 

porque o amor 

não força. 

  

Jesus morreu para 

pagar a punição 

eterna do pecado 

da humanidade. 

  

Deus permitiu 

que Satanás 

apresentasse ao 

homem uma 

outra opção. 

  

Jesus ressuscitou 

vencendo assim a 

morte e abriu o 

caminho para 

voltarmos a Deus. 



  

O homem 

escolheu 

desobedecer a 

Deus e separou-

se dele. 
 

 

  

 

No início, o ser 

humano estava 

com Deus e 

decidiu sair. 

 

 

 

 

Todos viemos do 

1º casal, portanto 

nascemos 

separados de 

Deus. 
 

  

Hoje, nascemos 

separados de 

Deus mas temos 

através de Jesus a 

opção de 

voltarmos. 

  

Deus veio ao 

mundo através 

de Jesus para 

reaver um 

relacionamento 

com o homem. 

  

A decisão é sua 

de aceitar ou não, 

Jesus como seu 

Senhor e 

Salvador. 

 


