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CARACTERÍSTICAS DE UM CRISTÃO 
CHEIO DO ESPÍRITO SANTO 

Atos 2.1-4 e Gálatas 5.19-24 
 
SENTIR 
 
Complete a frase: Eu não saio de casa sem _______________.  
 
APRENDER 
 
A Palavra de Deus diz que devemos nos encher do Espírito (Efésios 
5.18). Isso não é uma sugestão – é um mandamento. Pois não há 
como ser um verdadeiro cristão sem ser cheio do Espírito Santo. 
Alguém cheio do Espírito Santo: 
 
Mostra que é dependente de Deus – Quem não é cheio do Espírito 
Santo, é cheio de si mesmo. 
 
Faz verdadeiros discípulos – Coopera para que as pessoas sejam 
cada vez mais parecidas com Jesus, trazendo-as para perto e 
compartilhando a própria vida.  
 
É grato – Vai à igreja não para receber, mas para dar, se doar e 
agradecer por tudo que tem – e até o que não tem. 
 
Sabe que o Senhor o ajuda nas lutas e nas fraquezas – Mesmo 
ao andar pelo vale da sombra da morte, não desanima ou desiste, 
pois tem provado na prática que o Senhor está com ele. 
 
Tem um novo linguajar – Ele possui uma língua santa, limpa, pura, 
capaz de falar somente o que honra a Deus e edifica as pessoas; ele 
não é maledicente, orgulhoso ou desonesto. 

Mostra através da sua vida o fruto do Espírito – O caráter deve 
vir antes do carisma (dons). Você pode ter dons espirituais e não ser 
salvo (Mateus 7.20-24). Lembre-se: Devemos primeiro ter o fruto do 
Espírito Santo em nossa vida e depois seus dons. 
 
É cheio do amor de Deus – Romanos 5.5 diz que o amor de Deus 
é derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos 
foi dado. Sem o Espírito falta amor, graça e misericórdia. 
 
Ama a Palavra de Deus – Lê, reflete, medita, aplica, ensina aos 
seus filhos, esposa, amigos, familiares. Não amar a Palavra é não 
amar o próprio Cristo, pois Ele é o Verbo (a Palavra) que se fez 
carne (João 1.14). 
 
REFLETIR 
 
É impossível viver a vida cristã sem o Espírito Santo. E ninguém 
pode receber o Espírito Santo sem ser regenerado, sem nascer de 
novo (João 3.3), sem crer e experimentar sua morte e ressurreição 
juntamente com Cristo. 
 
Depois dessa experiência de conversão é que o Espírito Santo vem 
sobre o cristão para gerar novidade de vida, uma nova mente, um 
novo coração, e uma nova disposição para amar a Deus e obedecer 
seus mandamentos. 
 
Não há como viver a plenitude de Deus aqui na Terra sem sermos 
cheios do Espírito Santo. 
 
APLICAR 

 
− Você já nasceu de novo, já é uma nova criatura?  
− Você já recebeu o Espírito Santo em sua vida? 
− Você tem buscado ser cada vez mais cheio do Espírito Santo? 
− Você vê em sua vida todas essas características de um cristão 

cheio do Espírito Santo? 
 
Respondam uma pergunta de cada vez e orem juntos por cada 
necessidade apresentada. 


