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O que podemos fazer hoje? 
Baseado no livro O Deus esquecido –Gl. 5.16 e 25 – Parte 6/7 

 
SENTIR 
 

Separe um momento para as pessoas falarem sobre sua 
experiência com a leitura dos capítulos 14 a 16 de João. 

Depois disso, pergunte: Você conhece a vontade de Deus 
para sua vida ou ainda está procurando conhecer? Como tem sido 
essa jornada? 
 
 

APRENDER 
 

 

Deus se importa mais com nossa reação à orientação do 
Espírito Santo hoje, neste momento, do que com aquilo que 
pretendemos fazer no ano próximo. Na verdade, as decisões que 
tomaremos serão influenciadas, em grande medida, pelo nosso 
grau de submissão ao Espírito Santo nas decisões que tomamos 
hoje. 
 

É fácil usar a expressão “a vontade de Deus para a minha 
vida” como uma desculpa para a passividade ou mesmo para a 
desobediência. E muito mais simples pensar na vontade divina 
para o seu futuro do que perguntar a ele o que deseja que você 
faça nos próximos dez minutos. E mais seguro se comprometer a 
segui-lo um dia do que hoje mesmo. 
 

Nunca nos foi prometido um plano de ação para os próximos 
vinte anos; em vez disso, Deus promete, por diversas vezes nas 
Escrituras, nunca nos deixar ou abandonar. 
 

Por isso, mais importante do que saber sua vontade para 
nossa vida, é procurarmos buscar a orientação do Espírito Santo 
para o dia de hoje.  
 

Precisamos ser cheios do Espírito Santo o tempo todo! 
Precisamos reagir e agir! 
 
REFLETIR 
 

As expressões “estar em sintonia com o Espírito” e 
“caminhar em Espírito” provavelmente são familiares a você. Mas 
será que afetam sua vida de uma maneira prática e significativa? 
Nossa vida está sendo governada por Deus ou apenas o tratamos 
ele como adoçante – presente em pequenas doses? 
 

Que tipo de fé estamos dispostos a viver? Aquela que 
apenas regra nossa vida moral, ou a radical, a que transforma 
nossas vidas integralmente? 
 

O que precisamos abandonar hoje para podermos andar no 
Espírito, conforme expressa Gl 5.25? 

 

APLICAR 
Orem juntos para que o Espírito Santo nos dê um coração 

aberto e disposto a servir, um coração rendido à direção do Espírito 
ao lidar com aquele amigo que não conhece a Cristo, com o filho 
rebelde, com o cônjuge, com as circunstâncias ou com as decisões 
que temos de tomar na vida. 
 

 
Faça sua lista  
de gratidão.  
Separe uma  

oferta especial.  
 

Entregue em um 
dos cultos do  

dia 23/12 


