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Enchei-vos do Espírito Santo 
“E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda,  

mas enchei-vos do Espírito” (Ef. 5.18). 
 
SENTIR 
 

Já tenho Jesus. Por que preciso do Espírito Santo? 
 
APRENDER 
 

Já sabemos que Paulo apresenta nesse texto um 
mandamento endereçado à totalidade da comunidade cristã e que 
precisa ser praticado constantemente. 
 

Além disso, a passagem paralela em Colossenses diz: 
“habite ricamente em vós a palavra de Cristo” (Cl 3.16). Pelo que 
podemos entender que nunca devemos separar o Espírito da 
Palavra. Obedecer à Palavra e entregar-se ao Espírito são 
virtualmente dois procedimentos idênticos. 
 

O Espírito Santo é um elemento absolutamente vital. 
Sempre é, mas hoje de maneira ainda mais especial. Afinal de 
contas, se o Espírito age, nada pode impedi-lo. Se ele não age, 
não conseguiremos produzir frutos genuínos, não importa quanto 
esforço façamos ou quanto dinheiro gastemos. Sem ele, a igreja 
se torna irrelevante, não passa de uma simples criação humana. 
Não temos condições de ser tudo o que fomos criados para ser 
quando tudo em nossa vida se explica sem a obra e a presença 
do Espírito de Deus. 
 

A verdade é que precisamos do Espírito porque à medida 
que confiamos nas suas promessas, distanciamo-nos do 
desânimo e passamos a viver uma vida caracterizada pela con-
fiança, pela manifestação do poder de Deus em meio às nossas 
fraquezas e pelo fruto do Espírito. 
 

Muitos conseguem enxergar coisas que “estão faltando” na 
sua vida, mas poucos associam isso à baixo ou nula procura pelo 
relacionamento do Espírito Santo. Em outras palavras, perdemos 
tempo nos enchendo de diversas coisas, menos do que a Bíblia 
nos ensina que devemos nos encher para alcançar uma vida 
plena. 
 

Precisamos desesperadamente examinar é o conceito que 
temos a respeito do Espírito Santo e a maneira de nos 
relacionarmos com ele. Sua presença ou sua falta afetam 
diretamente nossa vida cristã e nossa vida em comunidade!  
 
REFLETIR 
 

Você já se perguntou, por exemplo, como seria a vida 
da igreja se todas as pessoas tivessem o mesmo nível de 
compromisso que você tem?  

As pessoas são constrangidas pelo amor de Deus, pela 
ação do Espírito Santo, e assim são levadas a servir, amar ao 
próximo, expressar compaixão, cuidar um do outro, lavar os pés 
um do outro.  

Quem nos transforma verdadeiramente é o Espírito Santo. 
Temos que deixá-lo agir em nossas vidas e através de nós. 
 
APLICAR 
 

Ore com o grupo para que o Espírito Santo aja na vida de 
cada um e produza o mesmo fruto que na vida dos discípulos: 
“Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram 
homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e 
reconheceram que eles haviam estado com Jesus” (At. 4.13). 
 


