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Vivendo no Espírito Santo 
Baseado no livro “O Deus esquecido” - Atos 2.1-2 – Parte 3/7 

 
SENTIR 
 

Como vive uma pessoa que se submete ao Espírito Santo? 
Que estilo de vida ela tem? 

 
 

APRENDER 
 

 

Os primeiros dois versículos do capítulo 2 do livro de Atos 
dizem que “estavam todos reunidos num só lugar” e que “de 
repente veio do céu um som, como de um vento muito forte”. O 
texto afirma que esse vento “encheu toda a casa na qual estavam 
assentados”. Já imaginou a cena? Imaginou isso acontecendo 
agora na célula? 
 

No episódio narrado nessa passagem bíblica, eles estavam 
reunidos e, sem dúvida, confusos a respeito de como deveriam 
proceder. Mesmo assim, quando o Espírito Santo desceu e passou 
a habitar neles, ocorreu uma mudança radical. A partir daquele 
momento, nenhum dos discípulos ali presentes foi a mesma 
pessoa. 
 

Aquelas pessoas não conseguiram se conter, e começaram 
a anunciar e viver o Evangelho de Jesus por meio do poder do 
Espírito Santo.  
 

Em João 14.17, lemos que o Espírito Santo “vive com vocês 
e estará em vocês”. Isso nos conduz a um relacionamento com o 
Ele. Não podemos tratar o Espírito como uma pessoa subordinada 
a nós para realizar os nossos propósitos, mas recebemos dele 
poder e graça para abençoarmos uns aos outros. (1Co. 12.7). 

REFLETIR 
 

Você acredita realmente que o Espírito Santo é uma 
pessoa? 
 

Como tem sido seu relacionamento com Ele?  
 

O seu corpo tem sido um templo? A sua mente é facilmente 
levada cativa aos pensamentos do alto (Cl. 3.1-2)? Suas atitudes 
refletem isso? 
 
APLICAR 
 

Peça a Deus que coloque mais amor em seu coração, e que 
use você para abençoar as pessoas.  
 

Lembre-se de que não podemos fazer nada disso por conta 
própria, e que essas são as coisas que o Espírito Santo opera em 
nossa vida. O Pai nos orienta a pedir isso a ele, e podemos fazê-
lo confiantemente porque estamos pedindo por coisas que Deus 
nos promete na Bíblia.  
 

 

       
Ainda temos 130 crianças que precisam ser apadrinhadas. 

Estimule seus familiares, colegas de trabalho,  
e amigos a ajudar estas famílias carentes.  

Entrega na CGSede até o dia 09/12. 
 

 

Entregar até 09/12 


