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A ESPERANÇA DO CRISTÃO 
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Sentir  
 

Enquanto esperamos a volta de Cristo, o que devemos fazer? 
 
Aprender 
 

Ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus voltará. Mas Ele nos disse 
para atentarmos aos sinais que antecederão a sua volta. 

 
Na parábola da Figueira (Mateus 24.32-33) Jesus deixa claro: devemos 

estar atentos para não sermos pegos de surpresa no dia de sua vinda. 
 
Essa parábola não nos manda somente VIGIAR, mas também ESTAR 

PREPARADOS. Mas... como nos preparar para a volta de Jesus? 
 

Refletir 
 

Em Efésios 5.18 está escrito “Enchei-vos do Espírito”. Jesus disse que 
quando Ele fosse para o Pai, enviaria o “Consolador” (João 14.26) que 
estaria conosco todos os dias. E este Consolador, o Espírito Santo, é quem 
nos capacita a fim de estarmos preparados.  

 
As Escrituras nos dão “dicas” preciosas para sermos cheios da presença 

do Espírito. Vejamos algumas: 
 
Ser cheio do Espírito é renovar a mente, reprogramar os pensamentos 

(Romanos 12.2), para que possamos experimentar a boa, perfeita e 
agradável vontade de Deus. Significa não pensar como antigamente, mas 
pensar de acordo com as verdades das Sagradas Escrituras. 

 
Ser cheio do Espirito é buscar a santidade (ser santo não significa não 

pecar, mas ser separado por Deus e para Deus em palavras e atitudes). 
Não tem a ver com milagres, curas, dons – qualquer um pode ter tudo isso e 
ser vazio. “Sem a santificação ninguém verá o Senhor” (Hebreus 12.14). 

Ser cheio do Espirito é viver na dependência dele – “Sem mim nada 
podeis fazer” (João 15.5).  

 
Ser cheio do Espírito é amar e servir os irmãos – Jesus nos deu o 

grande exemplo ao lavar os pés dos discípulos em João 13. Quem tem o 
Espírito ama o próximo, o perdido, e os projetos de Deus para o resgate 
desta geração. 

 
Ser cheio do Espírito é não agir como se nada estivesse acontecendo ao 

nosso redor – agir como se estivéssemos “dormindo” (1 Tessalonicenses 
5.6), alheios a tudo e a todos. 

 
Aplicar 
 

Sendo assim, segundo as Escrituras, devemos VIGIAR e nos 
PREPARAR para o dia da vinda do Senhor Jesus, para não sermos pegos 
de surpresa. 

 
Portanto, baseado no que aprendemos hoje, quais das características 

citadas acima você precisa para ser mais “cheio do Espírito”? 
 
Desejar a volta de Jesus não é suficiente – devemos nos PREPARAR, 

enchendo-nos do Espírito para que, quando Jesus voltar, possamos então 
nos “encontrarmos nas nuvens com Ele, e então, estarmos para Sempre 
com o Senhor” (1 Tessalonicenses 4.17). 

 
 

 
 

 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS 
 
 

HOMENS: 20 a 22/10  
MULHERES: 27 a 29/10 – Com a participação da Pra. Suely Bezerra 
 
No Vale da Graça Hotel Fazenda em Porto Feliz 
 
Para aqueles que 

- Querem se batizar 
- Ainda não se decidiram pelo batismo 
- Vem por transferência de outro ministério 
- Membros da CG que ainda não passaram pelo Encontro.  

 
Aos domingos no Balcão de Informações. Caso queira utilizar 
cartão de crédito, acesse o site: www.cgsede.com.br  (clique no 
menu “INSCRIÇÕES”)  


