Portanto, para que o Espírito Santo nos é dado?
 Para cumprir o ministério para o qual fomos
chamados;
 Para levar as pessoas ao arrependimento e ao
conhecimento de Cristo e de sua graça salvadora;
 Para ser testemunha de Cristo;
 Para ser instrumento de bênção às pessoas;
 Para nos capacitar para a obra do ministério;
 Para enfrentar as barreiras, pressões, crises e
dificuldades;
 Para viver a vida cristã diária com poder e
autoridade;
 Para amar, servir e cuidar de pessoas;
 Para trabalhar no reino de Deus e na igreja;
 Para edificar e não destruir;
 Para preparar cooperadores no ministério de Cristo.
 Para convencer do pecado, da justiça e do juízo
(João 16.8)
TESTEMUNHO DE MIQUÉIAS
Miquéias 3.8 = “Estou cheio de poder e do Espírito...”.
Que nosso coração se encha de amor por aqueles que
ainda não conhecem a Deus. Que sejamos tão cheios
do Espírito Santo que a vida de Cristo brilhe através de
nós!
Você já recebeu o Espírito Santo em sua vida?
Para que você tem buscado ser mais cheio do Espírito
Santo?
Pr. Carlos Alberto Q. Bezerra
Comunidade da Graça

MINISTÉRIO
DO ESPÍRITO SANTO
Qual a importância do Espírito Santo na nossa vida?

TESTEMUNHO SOBRE JOÃO BATISTA
João 5.35 diz que “Ele era a lâmpada que ardia e
alumiava...”.
O que o Espírito Santo disse sobre João Batista deve
ser o mesmo a nosso respeito. Como ele, devemos ter
uma vida que produza calor e luminosidade para as
pessoas ao nosso redor.
Não é isto que nosso Pai celestial espera que sejamos?
Não é isso que um cristão normal deve ser?
Na época de Cristo, as lâmpadas precisavam de óleo
para iluminar. Assim, ninguém pode ser luz sem o
óleo do Espírito Santo.
Muitos têm buscado no cristianismo apenas o socorro
para sua própria vida – solução de problemas, curas
físicas e emocionais etc. Isto faz parte da vida cristã,
mas não pode ser sua base.
Precisamos então conhecer o que a Palavra de Deus
nos ensina sobre o ministério do Espírito Santo na
nossa vida – seu propósito e maneira de agir em nós e
através de nós!

O ESPÍRITO NO ANTIGO TESTAMENTO:














2 Crônicas 24.20 = “Apoderou-se” de Zacarias.
1 Crônicas 12.18 = “Entrou” em Amasai.
Juízes 6.34 = “Revestiu” Gideão.
Êxodo 31.3; 35.31 = “Encheu” Bezalel.
Daniel 4.8; 6.3 = “Distinguiu” Daniel.
Números 27.18 = “Designou” Josué para o
ministério.
Gênesis 41.38 = José cheio do Espírito Santo.
Êxodo 18.13-25 = Nomeação dos auxiliares. Palavra
de Jetro a Moisés.
Números 11.16 = 70 auxiliares de Moisés.
Deuteronômio
1.9-18
=
Homens
sábios,
entendidos...
Deuteronômio 17.14-20 = Características do líder.
I Samuel 10.6-7 = Saul cheio do Espírito Santo.
Amós 3.7 = Segredos revelados aos profetas.

O ESPÍRITO NO NOVO TESTAMENTO:
 João 14.17 = “... o Espírito Santo habita convosco e
estará em vós”.
 Lucas 1.67 = Zacarias – Cheio do Espírito Santo.
 Lucas 1.35 = Maria – Cheia do Espírito Santo.
 Lucas 1.41 = Isabel – Possuída do Espírito Santo.
 Atos 1.8 = A promessa – Batizados para serem
testemunhas.
 Atos 2.1-4 = A experiência – A descida do Espírito.
 João 20.21-22 = Discípulos recebem o Espírito.
 Atos 4.23-31 = A igreja em oração. São cheios do
Espírito.

O ESPÍRITO É UMA PESSOA
“Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei
da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele
procede, esse dará testemunho de mim.” João 15.26
O Espírito é uma pessoa e quando nós o aceitamos,
“aceitamos uma pessoa”. Não é como a água que
precisamos um pouco a cada momento.
 Efésios 3.16-17 – O objetivo deste poder é a
habitação do Espírito pela fé em nossos corações. O
testemunho do Espírito é a certeza da sua presença
em nosso interior.
 1 João 3.24 – Deus nos aceita como somos: fracos
ou fortes.
 1 João 4.13 – O ponto mais alto de nossa
experiência cristã é a segurança que o Espírito está
em nosso interior. Isto é o avivamento!
 Atos 2.11 – Eram muitas línguas, mas o mesmo
assunto. O testemunho do Espírito é a Palavra
revelada em nosso coração.
 Romanos 8.16 – Ouvir o Espírito para saber seu
testemunho interior em nosso espírito.
 Êxodo 29.43 – A sua presença é que nos santifica.
Não nos santificamos para ser cheios do Espírito. A
santidade é o efeito de sua presença.
 Filipenses 2.13 – A nossa experiência é em termos
reais. Ele já derramou; já veio. “A fé não busca,
mas possui”.
 Ezequiel 16.14 – A glória de Deus é colocada em
nós, como testemunho de sua presença. Segurança
de sua presença em nosso interior.

