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Vivendo no Espírito I

Quando falamos do Espírito Santo, estamos falando do próprio Deus. O 
Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Vida, todos são nomes 
dados ao Espírito Santo.

Ele é o Deus presente, por isso precisamos aprender a viver no Espírito, na 
vida do próprio Deus.

O DEUS QUE ESTÁ AQUI
Yavéh Sháma!, significa “O Senhor está aqui!”

Esse foi um dos nomes pelos quais Deus passou a ser invocado pelos 
hebreus, quando eles tiveram a convicção de que não estavam 
desamparados. 

A primeira vez que invocaram a Deus por esse título, foi em Ez 48.35, após o 
próprio Deus ter dado ao profeta, as medidas e os detalhes da cidade de 
Jerusalém.

Os hebreus sabiam que não estavam sós. Sabiam que Deus estava com eles, 
fosse na guerra, fosse no campo semeando ou colhendo, fosse em casa no 
aconchego da família ou na hora das refeições, mas, principalmente quando o 
adoravam nos seus cultos, com suas festas, suas ofertas, suas canções e 
suas orações.

Da mesma forma, todo cristão deve ter essa convicção: O nosso Deus 
sempre está presente conosco, aonde quer que estivermos fazendo a 
sua obra!

Jesus nos diz em Mateus 28 que estará conosco todos dias, até a 
consumação dos séculos. Mt 28.18-20 - E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, 
dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. 19 Portanto ide, 
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo; 20 ensinando-os a observar todas as coisas que eu 
vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos.

Temos que entender alguns princípios sobre a presença de Deus entre nós:
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01. Deus está presente entre nós, habitando na minha vida e também na 
vida dos meus irmãos
Gn 1.26,27 - E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 
nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, 
sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se 
arrasta sobre a terra. 27 Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à imagem 
de Deus o criou; homem e mulher os criou.

Nunca podemos esquecer essa revelação bíblica: Fomos criados à imagem 
e semelhança de Deus! Portanto, nunca despreze o seu semelhante, pois, 
as pessoas são o único alvo do amor de Deus, jamais as coisas materiais. 
“...se dois ou três estiverem reunidos em meu nome, alí eu estarei...”

Todo cristão precisa entender que, ao invocar a presença de Deus, aonde for, 
tem que ser para salvar, libertar e curar pessoas!

02. Deus não habita em objetos, imagens ou qualquer outra coisa feita 
por mãos humanas
Dt 4.15-19 - Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não vistes 
forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou 
convosco do meio do fogo; 16 para que não vos corrompais, fazendo para vós 
alguma imagem esculpida, na forma de qualquer figura, semelhança de 
homem ou de mulher; 17 ou semelhança de qualquer animal que há na terra, 
ou de qualquer ave que voa pelo céu; 18 ou semelhança de qualquer animal 
que se arrasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo 
da terra; 19 e para que não suceda que, levantando os olhos para o céu, e 
vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a 
vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor 
vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu.

Nossa fé deve ser completamente desassociada de objetos, rituais, imagens, 
prédios ou elementos da natureza. Nossa fé deve depender unicamente da 
presença do Deus vivo, em Espírito e em verdade.

Essa fé verdadeira nasce, se mantém viva e cresce pela obediência e prática 
diária da Palavra de Deus e pelas experiências que passamos a ter com Ele. 

03. Deus não habita em edificações de concreto
2 Cr 6.2 - E eu te construí uma casa para morada, um lugar para a tua eterna 
habitação.
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2 Cr 6.18 - Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que 
o céu e o céu dos céus não te podem conter; quanto menos esta casa que 
tenho edificado!

Uma igreja deve ter um imóvel sim, para se reunir, adorar, louvar, orar, mas 
por questão de decência e ordem. 

Os templos e seus departamentos devem visar o conforto das pessoas e a 
funcionalidade da obra que fazemos para Deus. 
Todo líder cristão deve ter consciência de que o templo que interessa 
verdadeiramente para o Senhor somos nós, vivendo em santidade e temor a 
Ele, sempre envolvidos na obra de ganhar os perdidos e edificar os salvos.

É com esse templo que devemos gastar parte principal do nosso tempo: 
orando, lendo a Palavra, jejuando de tempo em tempo, praticando coisas 
saudáveis ao corpo e à mente, vivendo em santidade.

04. Deus se manifestou aos homens pessoalmente, em Jesus Cristo
Jo 1.1-5 - No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo 
era Deus. 2 Ele estava no princípio com Deus. 3 Todas as coisas foram feitas 
por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4 Nele estava a 
vida, e a vida era a luz dos homens; 5 a luz resplandece nas trevas, e as 
trevas não prevaleceram contra ela.

Jo 1.14 - E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de 
verdade; e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai.

Jesus é a perfeita expressão de Deus. Ele é o nosso exemplo maior. Seus 
ensinamentos e os seus atos devem ser o nosso modelo de vida.

Todo cristão deve ter em mente que o Espírito Santo sempre trabalhará em 
nossa vida, para nos moldar à imagem e semelhança de Jesus Cristo.

Portanto, seja em que área da igreja atuemos, devemos ter como propósito 
principal refletir a pessoa de Jesus às pessoas.

Jesus é: amor sacrificial, perdão, justiça, compaixão, fiel, verdadeiro, 
companheiro de jugo, conselheiro, homem de paz, incansável, fé inabalável, 
paciente, disciplinado, perseverante...e muito mais 
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05. Hoje, Deus se manifesta em nós através do Espírito Santo
Jo 4.13-14 - Replicou-lhe Jesus: Todo o que beber desta água tornará a ter 
sede;14 mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede; pelo 
contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para 
a vida eterna.

Toda obra que quisermos fazer para Deus, cujo fruto seja vidas salvas, 
libertas e curadas, temos que fazê-la pelo poder do Espírito Santo.

É o Espírito Santo quem nos capacita a orar e mover os céus, orar e destruir 
as obras das trevas, expelir demônios, curar enfermos, aconselhar com a 
sabedoria de Deus. O Espírito Santo pode nos revelar o passado, o presente 
e o futuro.

A presença e o mover do Espírito Santo é o segredo da vida cristã bem 
sucedida.

06. O Espírito Santo está disponível a todos que têm sede
At 2.1-4 - Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no 
mesmo lugar.2 De repente veio do céu um ruído, como que de um vento 
impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados.3 E lhes 
apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre 
cada um deles pousou uma.4 E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e 
começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que 
falassem.

ESSA EXPERIÊNCIA SOBRENATURAL É PARA TODOS QUE CRÊEM!

ESSA EXPERIÊNCIA SOBRENATURAL É PARA TODOS QUE TÊM SEDE!

ESSA EXPERIÊNCIA SOBRENATURAL É PARA VOCÊ, QUE DESEJA 
ANDAR NA DIREÇÃO DO ESPÍRITO SANTO!


