Lição 2
O Espírito Santo Dá-lhe Vida
Nesta Lição Estudará
Vida e Saúde Para o Corpo
Vida e Saúde Para o Espírito
Um Propósito Para a Vida
A RAZÃO DA VINDA DO ESPÍRITO
O Espírito Santo veio para nos dar a capacidade de pensar do mesmo modo que Deus pensa. O
modo de pensar natural do homem tem o EU como centro das atenções; é egoístico. A realização do
plano de Deus exige altruísmo – que demos de nós mesmos. O nosso pensamento ocupa-se com o
bem-estar pessoal; Deus interessa-Se pelos outros. Por isso, é imperativo que alguma coisa aconteça, e
leve os nossos pensamentos a entrarem em harmonia com os pensamentos de Deus. Foi para isso que
o Espírito veio.
Outra razão do Espírito ter vindo foi para nos tornar capazes de partilhar dos sentimentos de
Deus. Um desses sentimentos é o amor. Não é natural que o homem tenha interesse profundo pelos
perdidos, sacrifique o seu tempo e energias, e ore pelos que estão no pecado. Só o Espírito de Deus
consegue colocar esse tipo de amor no nosso coração.
O Espírito veio também para nos tornar capazes de orar segundo a vontade de Deus. Orar, não
movidos pela nossa própria força, mas pela força do próprio Deus; orar pedindo aquilo que Ele deseja
que nós recebamos. Não sabemos como orar e nem temos capacidade para nos apresentarmos perante
o Senhor. O Espírito auxilia-nos nessa fraqueza. Este é, pelo menos, um dos aspectos importantes do
fenómeno de glossolália, ou seja, do dom de línguas. Judas exorta-nos a edificarmo-nos “... a vossa
santíssima fé, orando no Espírito Santo” (Judas 20). Que privilégio abençoado o nosso, de ultrapassar a
barreira da compreensão humana e, “... orando no Espírito”, entrar no Santo dos santos, numa
sociedade vital com Deus no ministério da intercessão!
Finalmente, o Espírito veio para nos tornar capazes para a obra de Deus. O método divino é:
“... Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos” (Zacarias 4:6).
VIDA E SAÚDE PARA O CORPO
A Vida que Vem do Espírito da Vida
Recebeu do Espírito uma dádiva mais preciosa do que todo o ouro e a prata do mundo – a vida.
Espírito de Deus e Espírito da vida são dois nomes descritivos dados ao Espírito Santo. Ele tomou
parte na criação do mundo, juntamente com Deus Pai e com o Senhor Jesus Cristo. O Espírito trouxe
vida à terra. O Seu poder vitalizante é a força que age nas leis naturais, fazendo-as funcionar. O Seu
amigo, o Espírito da vida, agiu através das leis naturais realizando o milagre da vida que o trouxe ao
mundo.
“O Espírito de Deus me fez; e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida” (Job 33:4).
Para Fazer
1

Transcreva e reflicta sobre Job 33:4.

2

Cite os dois nomes do Espírito Santo mencionados nesta parte da lição.
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A Saúde que Vem do Espírito da Vida
Quem é que pode dar-lhe forças quando se sente fraco? Ou restaurar-lhe a saúde quando está
doente? Quem é que pode protegê-lo dos elementos tóxicos existentes no meio-ambiente? Ou das
doenças a que está exposto? Quem é que pode dar-lhe paz e livrá-lo das tensões nervosas causadas
pelos problemas da vida diária? Quem é que pode vencer a força do vício do álcool e das drogas?
Quem é que pode fazer com que o surdo ouça, o cego veja, e o paralítico volte a andar? Quem é que
pode curar o cancro, a lepra, doenças cardíacas, ou qualquer outro tipo de doença? Quem é que pode
até ressuscitar os mortos? O seu Amigo, o Espírito da vida. Aquele que fez o nosso corpo sabe
também como restaurar-lhe a saúde.
O Espírito age de maneiras diversas para curar. Muitos são curados quando aceitam Jesus como
Salvador. Outros, quando passam pelo baptismo nas águas; outros ainda, quando são baptizados com
o Espírito Santo. Muitos são curados instantaneamente, ao receberem a oração da fé; outros,
gradualmente. Alguns são curados enquanto estão a ler a Bíblia; outros durante a ceia do Senhor;
outros ainda durante um culto, ou quando estão em oração, ou mesmo a trabalhar. Quando os filhos de
Deus oram e crêem, o Espírito da vida derrama a Sua vida e vigor sobre aquele por quem se está a
orar.
O Espírito da vida comunica saúde não só ao corpo, mas também à mente e ao sistema nervoso.
Liberta da depressão, do medo, e de tudo que é doença mental. E também continua a libertar das
forças demoníacas, como Jesus fazia quando estava aqui na terra. O Espírito Santo operava através de
Jesus, trazendo cura e saúde a todos os que tinham necessidade.
“Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o qual andou fazendo bem, e
curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele” (Actos 10:38).
Depois de voltar ao céu, Jesus enviou o Espírito Santo para ficar no Seu lugar. O Espírito Santo
encheu os crentes e continuou a fazer, através deles, os mesmos milagres que fizera através de Jesus.
“E muitos sinais e prodígios eram feitos, entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos,
unânimemente, no alpendre de Salomão... E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a
Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados”
(Actos 5:12, 16).
O Espírito deu aos primeiros cristãos os dons sobrenaturais (carisma) de que necessitavam para
continuar o trabalho que Jesus tinha iniciado. Desses dons, nove são mencionados em 1 Coríntios 12.
Entre eles estão os dons da fé, de cura e de milagres.
“E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; E a outro, a
operação de maravilhas...” (1 Coríntios 12:9-10).
Actualmente, muitos crentes estão a reconhecer que a maneira como o Espírito agia na Igreja
primitiva, segundo o livro de Actos, é também o padrão de Deus para a Igreja dos nossos dias. Estão a
pedir que o Espírito Santo os encha e manifeste, através deles, os Seus dons. E é exactamente o que
Ele está a fazer. Como consequência disso, muitos estão a receber cura pelo poder do Espírito Santo,
em resposta à oração deles.
Tiago indica uma receita para quem precisa de cura. Deve chamar os anciãos da igreja para que
orem por ele. “Anciãos” podem ser o pastor, o evangelista da igreja ou os diáconos. Na Bíblia, o
azeite é um símbolo que representa o Espírito Santo. Era costume ungir-se alguém com azeite sendo
esse acto uma demonstração de que aquela pessoa pertencia a Deus e estava a confiar no Espírito
Santo para fazer a obra de cura. É o Espírito, e não o azeite, quem realiza a cura.
“Está alguém entre vós doente? chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite,
em nome do Senhor; E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido
pecados, ser-lhe-ão perdoados” (Tiago 5:14-15).
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Quem crer no Senhor Jesus, também pode ser usado pelo Espírito Santo para levar saúde a outros.
Pode mostrar-lhes na Bíblia que Jesus curava os doentes, e assegurar-lhes que, ainda hoje, Ele ouve e
responde às orações dos crentes, curando as pessoas através do poder do Espírito Santo. Cada crente
tem o direito de orar pelos doentes e esperar que sejam curados. Porquê? Jesus prometeu! Por isso,
creia!
“E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demónios; falarão novas línguas;
Pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as
mãos sobre os enfermos, e os curarão” (Marcos 16:17-18).
Para Fazer
Preencha os espaços em branco:
3

De acordo com a promessa de Jesus em Marcos 16:17-18, os
sobre os doentes e

4

poderiam pôr
.

O Espírito Santo realiza milagres de cura nos nossos dias?

A Ressurreição que Vem do Espírito da Vida
O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos e transformou o Seu corpo. Ele fará o mesmo
por si. O Espírito Santo vive agora em nós, os filhos de Deus, para nos dar a vida abundante que Jesus
prometeu. Um dia ele dará a vida ressurrecta a todos os que crêem em Jesus. Transformará os nossos
corpos e subiremos nos ares para nos encontrarmos com Jesus. Nos nossos corpos transformados
jamais saberemos o que são fraqueza, dor, doença ou morte!
“E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o espírito vive, por
causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que
dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em
vós habita” (Romanos 8:10-11).
Para Fazer
5

Leia cuidadosamente e reflicta sobre a passagem de Romanos 8:10-11.

6

Agradeça a Deus pela esperança da ressurreição.

VIDA E SAÚDE PARA O ESPÍRITO
Vida Espiritual
Necessita mais que, simplesmente, uma vida física. Precisa da vida eterna que Deus tem para dar
ao seu espírito. Jesus morreu em seu lugar para lhe dar essa vida, e o Espírito Santo é quem lha
comunica a si. A mudança que Ele opera na sua vida é tão grande que Jesus a denominou de novo
nascimento. Usamos também a palavra conversão para indicar essa mudança. Ninguém pode tornar-se
filho de Deus nem ir para o céu sem antes ter experimentado o milagre do nascimento espiritual. Jesus
disse:
“O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter
dito: Necessário vos é nascer de novo” (João 3:6-7).
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Eis o que o Espírito Santo fez por si quando se converteu:
1. O Espírito Santo levou-o a Cristo. Preparou-o para a conversão fazendo com que visse que era
pecador e que estava condenado a uma separação eterna de Deus. Mostrou-lhe que não podia
salvar-se a si mesmo e ajudou-o a compreender que Jesus morreu em seu lugar. Fez com que
desejasse deixar os seus pecados e receber o perdão que Jesus lhe oferecia. Tornou Cristo real para
si e ajudou-o a aceitá-Lo como seu Salvador.
2. O Espírito Santo quebrou o poder que o pecado tinha sobre si, deu-lhe uma nova natureza e fê-lo
filho de Deus.
“Porque, a lei do espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte”
(Romanos 8:2).
“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus” (Romanos 8:14).
3. O Espírito Santo veio morar em si para ajudá-lo, guiá-lo e para lhe dar a certeza de que é filho de
Deus.
“Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de
Deus, e que não sois de vós mesmos?” (1 Coríntios 6:19).
“E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai”
(Gálatas 4:6).
“Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o
espírito de adopção de filhos, pelo qual clamamos; Aba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso
espírito, que somos filhos de Deus” (Romanos 8:15-16).
Para Fazer
7

Os passos acima descrevem a sua experiência de conversão?

8

Se algum deles parece estar a faltar, leia novamente os três passos, e ore a respeito de cada um
pedindo que o Espírito Santo faça essa obra na sua vida.

Saúde Espiritual
Cada um de nós alimenta-se, veste-se e cuida do seu corpo da melhor maneira possível. Porquê?
Porque queremos ver o nosso corpo satisfeito, que tenha conforto, e que permaneça forte e saudável.
Também precisa cuidar do seu espírito, se quer vê-lo satisfeito, alegre, forte e saudável.
A oração é tão importante para o espírito como o ar que respiramos é para o nosso corpo. Na
próxima lição, verá como o Espírito Santo o ajuda a orar.
A Palavra de Deus é alimento para o seu espírito. O Espírito Santo veio para ajudá-lo a
compreender a Bíblia. Ele é o Autor da Bíblia e por isso compreende tudo o que ela contém. Há muito
tempo, o Espírito Santo inspirou homens de Deus para escreverem na Bíblia aquilo que precisa saber.
“Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus
falaram, inspirados pelo Espírito Santo” (2 Pedro 1:21).
Jesus prometeu aos Seus discípulos que quando o Espírito Santo viesse Ele instruí-los-ia. Depois
de serem baptizados com o Espírito, no dia de Pentecostes, eles passaram a compreender melhor a
Palavra de Deus. Muitos que agora recebem o baptismo do Espírito Santo têm a mesma experiência.
“... o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará
lembrar de tudo quanto vos tenho dito” (João 14:26).
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“E deste o teu bom espírito, para os ensinar...” (Neemias 9:20).
No livro Católicos Pentecostais, Kevin e Dorothy Ranaghan incluíram muitos testemunhos como
estes:
“De repente, senti-me fortemente atraído para as escrituras. Pareciam incrivelmente claras para mim.
A oração tornou-se um motivo de grande alegria.”
“Voltei para o quarto e fiquei acordado até às três da madrugada a ler Salmos e Actos. Não conseguia
por a Bíblia de lado. Queria ler cada vez mais.”
“Depois dessa experiência, o Espírito Santo já me ensinou mais sobre as Escrituras do que eu teria
aprendido durante a vida toda, pelo meu próprio esforço. Agora, quando leio a Bíblia, as palavras
tornam-se vida, porque Cristo vive para mim.”
Para Fazer
9

Transcreva e reflicta sobre João 14:26.

10

Medite na sua atitude quanto à leitura bíblica. Tem mesmo prazer nela? Gostaria de
compreender melhor o que a Bíblia diz?

11

Agradeça a Deus pela Bíblia e pelo privilégio da oração. Todos os dias antes de ler a Bíblia,
peça ao Espírito Santo que lhe fale através dela.

Crescimento Espiritual
Quantas vezes já ouviu alguém dizer algo assim: “Olha só aquele menino! Cada dia que passa, fica
mais parecido com o pai.” À medida que a criança cresce, geralmente fica cada vez mais parecida
com os pais. E você? Está a ficar mais parecido com o seu Pai celeste? Crescerá espiritualmente à
medida que deixar o Espírito Santo orientá-lo no seu dia-a-dia. Outros poderão notar em si
características que o fazem parecido com o seu Pai celeste. Essas características são muitas vezes
chamadas de frutos do Espírito.
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança” (Gálatas 5:22).
Quando nasceu, era uma criança indefesa que pouco ou nada podia fazer, mas, à medida que foi
crescendo, foi ficando mais forte. Com o tempo, novas experiências vieram e foram-lhe ensinados a
fazer coisas que não sabia fazer antes. Deus também leva os Seus filhos a passarem por muitas
experiências espirituais: bênçãos, provações e trabalho para Ele. Essas experiências ajudam o crente a
crescer espiritualmente.
O Baptismo no Espírito Santo é uma experiência espiritual que Deus deseja para todos os Seus
filhos. Alguns, chamam a essa experiência de “ser cheio do Espírito”. Lembre-se que o Espírito Santo
tem a mesma natureza que Deus Pai e que O Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo quer enchê-lo
completamente de maneira que a sua natureza fique saturada com a natureza de Deus. A natureza de
Deus é amor e santidade. Assim, quando estiver cheio do Espírito Santo, estará também cheio de amor
e santidade.
Pegue, por exemplo, numa esponja seca. Se a colocar num balde de água, ela absorverá ao máximo
a água do balde. Se a tirar de lá, ficará a pingar água. Sacuda, aperte, e bata na esponja – o que
acontece? Ela deixa sair aquilo de que está cheia. Você é a esponja. Jesus quer baptizá-lo no Espírito
Santo, quer mergulhá-lo no Espírito da vida até todo o seu ser estar impregnado da Sua natureza.
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Quando estiver cheio do Espírito, problemas poderão sacudi-lo, pessoas poderão feri-lo mas os
problemas e as pressões da vida somente farão fluir de si o amor de Deus, que há na sua vida.
John L. Sherrill, escritor episcopal e autor do livro Eles Falam em Outras Línguas, diz o seguinte
sobre o seu baptismo no Espírito Santo:
“No momento do baptismo no Espírito Santo, tive uma impressão avassaladora: fiquei banhado,
cercado e lavado pelo amor... Ficamos tão empolgados com o aspecto do poder do Espírito Santo.
Mas a natureza desse poder – estou plenamente convencido – é o amor. Descobri que o amor é o
ingrediente secreto dessa espécie de santidade transformadora. Quando em contacto com o amor, de
uma forma tão avassaladora, no baptismo com o Espírito Santo, vi que eu tinha sido purificado,
edificado, e curado. E conheci uma forma de plenitude que nunca antes sonhara (1965, páginas 130131).”
Para Fazer
12

Decore Gálatas 5:22-23.
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Cite duas características da natureza de Deus que os outros devem poder ver nos filhos de
Deus.

UM PROPÓSITO PARA A VIDA
Não nasceu apenas para cuidar de si mesmo. A Sua vida física tem um propósito mais elevado do
que meramente, cuidar do bem-estar do corpo. Da mesma maneira, a sua vida espiritual é mais do que
cuidar do seu espírito. Nasceu para ter parte no grande plano de Deus. Ele tem um plano e uma obra
específicos para a sua vida.
O Espírito Santo deseja ajudá-lo a encontrar o seu lugar no plano de Deus. Deixe que Ele o guie, e
descobrirá o verdadeiro significado e propósito da vida. Ele dar-lhe-á a conhecer uma causa pela qual
vale a pena viver e até mesmo morrer – a causa de Cristo. O Espírito fará de si uma testemunha de
Cristo em dois aspectos: usará as suas palavras e a sua vida transformada por Cristo. Ele firmará os
seus passos no caminho do céu e ajudá-lo-á a convidar outros a seguirem consigo para o lar celestial.
“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há-de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto
em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra” (Actos 1:8).
Para Fazer
14

Agradeça ao Espírito Santo por ter vindo a ser seu amigo e ajudador.

15

Complete: As nossas vidas podem ter propósito se permitirmos que elas sejam dirigidas pelo
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