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Viver pelo Espírito
Capítulo 10 - livro Simplesmente Cristão, N.T.Wright
A Palavra
 Com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus (Atos 4.31)
 Crescia a palavra de Deus (Atos 6.7)
 A palavra do Senhor crescia e se multiplicava (Atos 12.24)
 A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente (Atos 19.20)
Ação transformadora do
Espírito Santo
 Quem transforma a “loucura” em razão, certeza, esperança, alegria, paz, segurança, é o
Espírito Santo
O Espírito Santo
 Ele é Deus, tem poder
 Ele é o Consolador, o Santificador
 Ele que nos convence do pecado
 Ele é o autor do novo nascimento aquele que habita em nós
 Ele é o inspirador das escrituras
O Espírito Santo
 Ele que nos Ensina
 Ele nos Guia
 Ele que chama e capacita as pessoas
 Ele concede os dons
 Ele intercede por nós junto ao Pai
O Espírito Santo

Lc 12.11-12 Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as
autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às
coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as
coisas que deveis dizer
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O Espírito Santo

João 14.26 O Espírito Santo....vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o
que vos tenho dito
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Paulo : loucura x razão de viver
 A prova de amor através da cruz, era loucura - I Cor 1.18-25
 Seus argumentos seriam em vão se não houvesse a ação do Espírito Santo - I Cor 2.1-5;
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Símbolos do Espírito Santo
 A bíblia usa diversos símbolos para caracterizar a pessoa e a obra do Espírito Santo:
pomba, sopro, vento, hálito,
óleo, fogo, orvalho e água
Água: símbolo do Espírito Santo
 É o Espírito do Senhor que renova a face da terra e faz tudo florescer e frutificar (Sl

104.30)
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 É o Espírito de Deus quem nos regenera e nos dá nova vida em Cristo (Tt 3.5)
Água: símbolo do Espírito Santo
 O Espírito Santo é o frutificador

(Is 32.15)
 Jesus fala de rios de água viva fluindo do nosso interior;
esses rios brotam do nosso interior, e essas águas, aonde chegam, fazem surgir a vida
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(João 7.38)
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Renovação; Transformação
Renovação; Transformação
 É um milagre em nossas vidas
 É um processo, uma caminhada
 É um relacionamento posto a prova

”Provai e vede que o Senhor
é bom...” (Sl 34.8)
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O Senhor requer de nós-Mc12.30
 Coração – não só afeição, mas o centro do nosso ser: físico, moral, espiritual e intelectual
 Alma – sentido de vida
 Entendimento – compreensão, especialmente aspecto moral
 Força – dedicação, entusiasmo, coragem
Até o momento de afirmarmos
 De forma segura e confiante,
que nada poderá nos separar do amor de Deus (Rm 8.38-39)
 Não me envergonho do evangelho, porque sei em quem tenho crido (2Tm 1.12)
Instrumentos; Semeadores
 Somos apenas instrumentos, mensageiros, meros indicadores do caminho
 Testemunhas das boas novas:

“Jesus é o caminho
a verdade e a vida”
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Instrumentos; Semeadores
 O que fazer ?
 O que devemos falar ?
 Quando devemos falar ?
Semeadores
 O processo de evangelismo pode ser comparado aos três principais passos do cultivo da
lavoura : Cultivar, Semear e Colher
Cultivar o solo
 Abrir o solo, quebrar as rochas e remover o mato
 Implica dedicação de tempo, atenção, interesse e amor
 É um trabalho em equipe onde o Espírito Santo coordena e usa pessoas, lugares,
circunstâncias e eventos para amorosamente conduzir uma pessoa a Cristo

Construir um relacionamento para superar objeções
Semear - Lançar a semente
 A semente é a palavra de Deus
 Falar de forma clara para que as pessoas entendam o Evangelho
 Implica em proclamar, divulgar, esclarecer
 Através de conversas, livros, palestras, jantares
Proclamar a verdade, apresentar o Evangelho
Colher os frutos
 O fruto é a vida de Cristo reproduzida em outras pessoas
 A água é o Espírito Santo que faz florescer e frutificar
“Ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que nós somos”
Encorajar a pessoa a tomar uma decisão de fé
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