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Somos cheios do Espírito pela fé.

Recebendo

VI

Leia Efésios 5: 18. O que somos ordenados a evitar? Por quê? O que somos
ordenados a fazer?
A vida cheia do Espírito é a vida dirigida por Cristo na qual Cristo vive Sua vida
em e através de nós no poder do Espírito Santo.

D

Dando Passos

R

Jesus descreveu os crentes como vindo até Ele para beber da água viva, que é o
Seu Espírito (João 7: 37- 39). Você está com sede?
Desejo: Você deseja ser cheio, isto é, dirigido e capacitado, pelo Espírito?
Arrependimento: Você está se convertendo de pecados conhecidos e
confessando-os a Deus?
Entrega: Você está entregando o controle de sua vida a Cristo?
Se suas repostas forem positivas, ore pela fé, pedindo a Deus para enchê-lo com
Seu Santo Espírito como Ele ordenou que você fosse cheio.
Agradeça a Ele porque Ele o dirigirá e capacitará sua vida à medida que você
continua a confiar nEle.

Comparando Nossas Histórias
Por causa de nosso relacionamento com
Cristo, nós temos um desejo genuíno de
viver a vida cristã. Ainda assim,
freqüentemente nos encontramos
falhando. Na verdade, a vida cristã muitas
vezes parece impossível de ser vivida.
Minha experiência…
Sua experiência…
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Desde que recebeu a Cristo, até que ponto
você tem experimentado frustração na
tentativa de viver a vida cristã?

ÇÕES

Próximo Princípio
GANHANDO A CERTEZA
EXPERIMENTANDO O PERDÃO
RECEBENDO O PODER

Ê

Considerando Nossos Conflitos
Que pensamentos e emoções você tem quando sente
que é incapaz de fazer algo que quer? Por quê?
Quando estivermos frustrados com nossa incapacidade de viver a vida cristã, devemos
considerar quatro possíveis razões:
Carecemos do poder e habilidade necessários para viver a vida cristã.

ANDANDO EM VITÓRIA
CRESCENDO ESPIRITUALMENTE

Temos o poder e a habilidade, mas não sabemos que temos.
Sabemos que temos o poder e a habilidade, mas não sabemos como usar.
Sabemos como usar o poder e a habilidade, mas escolhemos não usar.

Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo
Todos os direitos reservados.
Referências das Escrituras tiradas da Bíblia Sagrada,
Nova Versão Internacional.

A seguir, descobriremos que a primeira razão não é uma possibilidade para um crente
verdadeiro, e começaremos a aprender sobre o poder que nos foi dado e sobre como
devemos usá-lo.

Explorando a Solução
Paulo escreve a um grupo de cristãos em conflito para viver a vida cristã
consistentemente. Eles se tornaram partidaristas e até formaram “panelinhas”,
dizendo seguir líderes diferentes. Nesta passagem, Paulo discute sobre o poder e
capacidade necessários para entender as verdades de Deus.

1 Coríntios 2:9-3:3
9 Todavia,

como está escrito: "Olho nenhum viu,
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma
concebeu o que Deus preparou para aqueles que
o amam"; 10 mas Deus o revelou a nós por meio
do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até
mesmo as coisas mais profundas de Deus. 11 Pois
quem dentre os homens conhece as coisas do
homem a não ser o espírito do homem que nele
está? Da mesma forma, ninguém conhece as
coisas de Deus, exceto o Espírito de Deus.
12 Nós, porém, não recebemos o espírito do
mundo, mas o Espírito procedente de Deus,
para que entendamos as coisas que Deus nos
tem dado gratuitamente. 13 Delas também
falamos, não com palavras ensinadas pela
sabedoria humana, mas com palavras ensinadas
pelo Espírito, interpretando verdades espirituais
para os que são espirituais. 14 O homem que não
tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do
Espírito de Deus, pois lhe são loucura; e não é
capaz de entendê-las, porque elas são discernidas
espiritualmente. 15 O homem espiritual discerne
todas as coisas, mas ele mesmo por ninguém é
discernido; pois 16 "quem conheceu a mente do
Senhor para que possa instruí-lo?" 3Irmãos, não
lhes pude falar como a espirituais, mas como a
carnais, como a crianças em Cristo. 2 Dei-lhes
leite e não alimento sólido, pois vocês não
estavam em condições para isso. De fato, vocês
ainda não estão em condições, 3 porque ainda são
carnais. Pois, visto que há inveja e divisão entre
vocês, não estão sendo carnais e agindo como
mundanos?

Circule a palavra Espírito cada vez
que for usada.
Quem é o Espírito?
O Espírito trabalha de muitas
maneiras na vida do crente. Qual é
um dos propósitos dEle, de acordo
com 2:12?
Três condições espirituais são
descritas nessa passagem. Observe
como cada condição espiritual
influência a habilidade do Espírito
realizar esse propósito.
1. Qual é a condição espiritual da
pessoa em 2:14?
Quantas verdades espirituais essa
pessoa compreende? Por quê?
2. Qual é a condição espiritual da
pessoa em 2: 15- 16?
Quantas verdades espirituais essa
pessoa é capaz de compreender?
Por quê?
3. Qual é a condição espiritual das
pessoas em 3:1- 3?
Quantas verdades espirituais elas são
capazes de compreender? Por quê?
Como você resumiria o que Paulo
está dizendo sobre o Espírito e nossa
condição espiritual?

A.O círculo inferior representa minha vida antes de eu receber a Cristo. Qual
era minha condição espiritual? Como era a minha capacidade de entender as
coisas de Deus? Por quê?
B. Quando eu recebi a Cristo e Ele entrou em minha vida, eu me tornei
espiritualmente vivo e recebi o dom do Espírito Santo prometido a todo
verdadeiro cristão. (João 7:37- 39)
C. A intenção de Deus é que eu continue a crescer em meu relacionamento
com Ele, aprendendo como viver a vida cristã e confiando em Seu Espírito
para trabalhar em mim para me dar poder e entendimento. De acordo com
Gálatas 5:22-23, qual seria o resultado?
D. Mas há uma outra possibilidade: eu poderia falhar em crescer em minha
vida cristã e nunca aprender como experimentar o poder que Deus me deu
pelo Seu Espírito. Como seria minha vida então?
[É importante notar que há indivíduos que talvez pensem que são cristãos mas que não
fizeram uma decisão sincera por Cristo. A razão porque eles não conseguem experimentar
a vida cristã ou crescer espiritualmente é porque Cristo não está em suas vidas.]
Resumo : Quando uma pessoa começa um relacionamento com Cristo, é
importante crescer na experiência do Espírito para poder entender verdades
espirituais e ter o poder para viver a vida cristã. O projeto de Deus é que
sejamos cheios, isto é, dirigidos e capacitados pelo Espírito Santo como uma
experiência contínua.

