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No domingo passado, falamos sobre a necessidade que temos de administrar a 
liberdade que recebemos em Cristo, a fim de que sejamos aptos para frutificar 
no Reino de Deus. 
 

Uma árvore frutífera dá seus frutos naturalmente porque esse é o seu propósito.  
Assim também deve ser a vida cristã.  
 
Por isso, não nos basta ser livres para gerar frutos que agradam a Deus e 
permaneçam em Sua presença, precisamos ter a seiva espiritual, que é a unção 
do Espírito Santo. 
 
Em Rm 14.17 Paulo nos ensina: "Porque o reino de Deus não é comida nem 
bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo."  
 
Todos os dias, precisamos renovar essa unção!   

 

A Renovação pelo Espirito Santo 
 

Jo 15:1-8 
"Eu sou a videira  verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, 
estando em mim, não der fruto, ele o corta; e todo o que dá fruto limpa,  
para que produza mais fruto ainda. Vós já estais limpos pela palavra que 
vos tenho falado; permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como 

não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na 
videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu 

sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá 
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.  Se alguém não 

permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará; e 
o apanham, lançam no fogo e o queimam.  Se permanecerdes em mim, e as 

minhas palavras permanecerem em vós,  pedireis o que quiserdes, e vos 
será feito.  Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto; e assim 

vos tornareis meus discípulos." 
 

 
At 1:8 

“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis 
minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e 

Samaria e até aos confins da terra." 
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 A capacitação sobrenatural de Deus é dirigida para o Seu propósito e o 
propósito principal de Deus para a vida dos salvos é gerar mais filhos e filhas 
para o Seu Reino. 
 

 Necessitamos ser renovados, cheios constantemente pelo Espirito Santo, 
porque Ele é força sobrenatural que nos faz gerar naturalmente, através do 
nosso testemunho a cerca do Senhor Jesus. 

 
 Porém, há diferença entre receber o Espirito Santo na salvação e ser cheio 

D’Ele – At 2.1-4 "Ao cumprir-se o dia de Pentecostes,  estavam todos 
reunidos no mesmo lugar; de repente, veio do céu um som, como de um 
vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados.  E 
apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo,  e pousou 
uma sobre cada um deles.  Todos ficaram cheios do Espírito Santo  e 
passaram a falar em outras línguas,  segundo o Espírito lhes concedia 
que falassem." 

 
 No original grego há duas palavras que expressam este enchimento: 

 
 Pleroo, que se relaciona ao encher-se interiormente, preencher. 

 
 Pletho, que se relaciona a ser cheio por fora, ser revestido. 

 
Na salvação recebemos o Espírito Santo no nosso interior, mas quando 
somos batizados por Ele, somos revestido do Seu poder. É este poder que 
nos transforma em testemunhas de Cristo. 

 
Jesus com seus discípulo: Após a ressurreição Jesus aparece a seus 
discípulos - que ainda não tinham o Espirito Santo - Ele O sopra sobre eles (Jo 
20:21,22)  "Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco! Assim 
como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou 
sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito  Santo."  
 
Mas, antes de subir aos céus disse para eles esperarem em Jerusalém  
(Lc 24:49) " Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai;  permanecei, 
pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. "  
 
Eles passaram a ter o Espirito Santo, agora necessitavam ser revestidos, cheios 
exteriormente dele. 
 
 
Precisamos saber sobre este revestimento: 
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1- É para todos os que crêem 
 
 Não é privilégio de Pastores, é uma promessa a todos que pedirem – Lc 

11:13 "Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos 
filhos, quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho 
pedirem? "  
 
Ef 1:13 "Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 
tem abençoado com toda sorte de bênção  espiritual nas regiões 
celestiais  em Cristo".  

 
 
2- É a base para o testemunho 
 

 Nosso propósito são vidas e discípulos (Ser fecundo e multiplicar)  
Gn 1:28 "E Deus os abençoou  e lhes disse: Sede fecundos,  multiplicai-
vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as 
aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra."  
 
Mt 28:19 "Ide, portanto, fazei discípulos  de todas as nações, batizando-os 
em nome do  Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;"  

 

 O propósito do batismo no Espírito é nos fazer frutíferos 
Jo 15:8 "Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto; e assim vos 
tornareis meus discípulos."  

 

 Somente somos testemunhas quando somos cheios do Espirito Santo 
At 1:8 “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e 
sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e 
Samaria e até aos confins da terra." 
 
At 10:38-39 " como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e 
com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos 
os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele; 
e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em 
Jerusalém; ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro."  

 
 Palavra + Espirito = Frutos  

At 4:4 "Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o 
número de homens a quase cinco mil."  

 

 Ser testemunha é quando transbordamos e podemos, individualmente, 
manifestar o Espirito a cada um, Sua presença, Sua Glória e Poder, 
através do Seu fluir. 
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 Ser testemunha significa ter identidade em Jesus (revelação de sua 
condição de discípulo de Cristo). 

 

 Ser testemunha demonstra maturidade espiritual. 
 
 
3- Princípios para Sermos Cheios 
 
A - Precisamos estar enxertados na Videira, Jesus Cristo. 

 Enxertados na videira, o Senhor Jesus, poderemos receber dele 
Sua Seiva que é o Espirito Santo que nos alimenta e dá vida – Jo 
15:4 

 Sem Ele nada podemos fazer – Jo 15:5 
 

B - Precisamos abrir a nossa “boca”  - Somos alimentados diariamente por Ele.  
Não devemos viver do nosso enchimento do passado. Ser cheio é uma 
questão de estar ligado na torneira de Jesus e receber de sua água da vida 
constantemente. Para isso também devemos estar com nossa alma aberta, 
com o canal aberto para podermos receber. 
 
 
4- É expresso pelo falar em línguas 
 
 Falar em línguas é a expressão exterior do enchimento do Espirito Santo  
                                                                                                                – At 2:4 

Se analisarmos a maioria dos textos que se referem ao enchimento 
do Espirito Santo percebemos que sempre estão acompanhados do 
falar em línguas. 
 

 
Mt 25:1-13 – A Parábola das dez virgens 
 
Essa passagem nos mostra que é uma questão de “comprar” sempre o azeite 
para a nossa lâmpada, diariamente, para que permaneça sempre cheia. 
 
A alma humana é a lâmpada que deve estar sempre acessa, como luz desse 
mundo “vos sois a luz do mundo..” 
 
As cinco virgens néscias, que perderam o encontro com o noivo, eram virgens 
de fato e estavam no lugar certo, mas não tinham azeite o suficiente para 
esperá-lo. 
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Creio que a espera por Jesus, seja a grande prova que a Igreja enfrenta, mais 
até que a luta contra o diabo, o mundo, as tentações e a carne. 
 
Todavia, aqueles que são renovados pelo Espírito de Cristo, que são batizados 
por esse Espírito, são vencedores e permanecem frutificando naturalmente, até 
receberem a palavra do Mestre: “servo bom e fiel..” 
Conclusão 
 

 Você precisa ser Cheio Sempre. 

 Ser cheio do Espirito Santo é a condição para ser vencedor. 

 Ser vencedor não é aquele que nunca cai. Mas é aquele que se fortalece no 
Senhor e se levanta. 

 Vencedor é aquele que glorifica o Pai.  

 É aquele que dá respostas positivas ao Pai.  

 É aquele que testemunha de Jesus, porque é cheio do Espirito Santo e gera 
frutos para Deus. 


