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CHEIOS DO ESPIRÍTO SANTO
EFÉSIOS 04:17-32
Não perca dia 12/08 às 20h00min – Rede de Mulheres
Não perca dia 13/08 Churrasco de Dia dos Pais – Chácara IBAE
Não perca dia 19/08 às 20h00min – Rede de Homens
O que é ser Cheio do Espírito Santo?
A vida cristã não é uma série de proibições impostas, mas um grande
privilégio oferecido - Ef 4.17-32.
Você tem se enchido do Espírito Santo? Ef 5.18-21
É o Espírito que nos capacita a viver a verdade do evangelho. Só
podemos cumprir a vontade de Deus na força do Espírito Santo; mas, se o
Espírito Santo não é residente em nós, então não existe em nós poder
suficiente para obedecer-Lhe.
Uma grande fantasia entre os líderes evangélicos é a idéia de que
podemos ensinar o padrão da Palavra de Deus para as pessoas do mundo.
Eles acham que, se as pessoas aprenderem esse padrão superior de vida,
elas serão espontaneamente transformadas em pessoas moralmente mais
corretas. Mas isso é impossível.
O que o mundo precisa conhecer é a respeito do amor e da graça de Deus, que
tem poder para transformar a vida de cada um de nós.
O que você acha que você precisa para ser feliz?
A grande alegria, a desenvoltura sem timidez, a coragem, a ousadia, o
rosto brilhante e uma grande disposição. Quem está cheio do Espírito nunca é
deprimido, mas está cheio de uma alegria contagiante que vem do interior.
O crente cheio do Espírito ama a comunhão com os irmãos. Aquele que
está cheio do Espírito tem amor, interesse pelos outros, desejo de ajudar, de
servir e ama o desfrutar da alegria do Espírito no meio da comunhão - Efésios
5.18.
Quem é o crente vencedor?
O crente vencedor é aquele que, além de santidade, caráter e
integridade, é também cheio do Espírito.
Por que alguns não se enchem?

Segunda-feira (20h:30 min) CULTO DO ESPÍRITO SANTO.
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Porque ficam esperando que alguém venha e lhes encha do Espírito.
Estão sempre esperando um pastor ungido que possa enchê-los. Chegam
mesmo a culpar os pastores porque vão ao culto e voltam para casa vazios.
Mas a Bíblia não diz: "Vá ao culto para que o pastor encha você do Espírito". A
Palavra de Deus diz: "Enchei-vos do Espírito!”.
Já viu como Deus sempre escolhe quem busca? Já reparou como quem
busca sempre é o escolhido?
O que aprendemos aqui é que devemos rejeitar toda passividade. O
texto não diz que é o Espírito Santo que nos enche, mas ele manda que nós
mesmos nos enchamos do Espírito. O Espírito Santo está disponível a você.
Portanto, encha-se d’Ele.
Aquele que é passivo não recebe coisa alguma de Deus. Só recebe de
Deus quem busca. A primeira condição para a bênção é a busca, uma santa
obsessão. O Senhor disse em Mateus 7.7,8:
Não é pedir uma vez e depois desistir; é pedir, insistir, bater até que a
porta se abra. Esse é o que recebe. Mas alguns irmãos têm a seguinte
postura: "Eu estou aqui à disposição, se Deus quiser, Ele pode me encher". E
sempre se justificam dizendo que não foi da vontade de Deus enchê-los.
O que significa sujeitar uns aos outros?
Não podemos ser individualistas e ainda desejar viver a vida da igreja.
Se nos sujeitamos ao nosso irmão e consideramos importante a sua opinião,
deixamos o individualismo. Autoafirmação. Quem renuncia o ego não fica
tentando se afirmar diante dos outros.
Sempre ameaçar renunciar. Se não ouvem o que ele diz e não dão valor
ao que ele pensa, então ele vai partir, vai renunciar. E fácil perceber como
algumas pessoas estão sempre "caindo fora". O problema do egocêntrico é
que ele não sabe a verdade a respeito dele mesmo. Se pelo menos ele se
enxergasse, as coisas seriam diferentes. Não dá para ser cheio do Espírito se
estamos cheios de nós mesmos, cheios do ego.
A submissão é mútua, os jovens se submetem aos mais velhos e os
mais velhos se submetem aos mais jovens (1 Pe 5.5).
Vamos nos encher do Espírito Santo hoje?
[Este é o momento de orar com as pessoas da célula para que recebam
o batismo no Espirito Santo e os que já foram batizados para que sejam
cheios].
Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA.

