Lição 6
ENCHA-SE DO ESPÍRITO SANTO
Nesta Lição Estudará:
Outros Estão a Ser Cheios
Prepare-se Para Receber o Espírito Santo
Creia e Receba
Renda-se ao Espírito Santo
ENCHA-SE DO ESPÍRITO SANTO
Quer ser cheio do Espírito? A pessoa que está a procurar Deus deve estar certa de que a
experiência de enchimento de poder é realmente possível. Ninguém poderá ser cheio enquanto não se
convencer de que esta bênção é parte essencial do plano total de Deus para a redenção do Homem, e
não algo que foi omitido ou acrescentado; algo de estranho ou fora do comum, mas uma operação
espiritual de Deus, que se baseia e se desenvolve na obra da reconciliação do Homem com Deus,
consumada por Cristo. Deve crer que tudo isto é normal e correcto. Enquanto não obtiver esta certeza,
eu aconselhá-lo-ia a passar algum tempo a jejuar, a orar e a meditar nas Escrituras. A fé vem pela
Palavra de Deus.
Depois de um homem se convencer de que pode ser cheio do Espírito, ele deve desejar a bênção.
Àquele que estiver realmente interessado, pergunto o seguinte: tem certeza de que quer ser possuído
por um Espírito que, apesar de puro, fiel, sábio e amoroso, insistirá em ser o Senhor da sua vida? Tem
a certeza de que quer que a sua personalidade seja entregue nas mãos d’Aquele que vai requerer
obediência à Palavra de Deus? D’Aquele que não tolerará nenhum dos pecados do “ego” na sua vida:
amor-próprio e tolerância de si mesmo? Que não permitirá que seja orgulhoso, altivo, ou que queira
parecer? Que tirará das suas mãos o governo da sua vida e terá autoridade absoluta sobre ela, para
prová-lo e discipliná-lo? Que tirará de si muitas coisas das quais gosta, mas que lá no fundo poderiam
causar mal à sua alma?
A menos que consiga responder prontamente com um “sim” a cada uma destas perguntas, não está
a querer ser cheio. Pode estar a desejar sentir as emoções, ou ter a vitória e o poder, mas não está a
querer realmente ser cheio do Espírito.
OUTROS ESTÃO A SER CHEIOS
Sabia que Deus está a “derramar o seu Espírito sobre todos os homens”, agora ainda mais que no
dia de Pentecostes? A profecia de Joel foi cumprida em parte naquele dia, e está a ser cumprida em
grande medida agora.
“E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne”
(Actos 2:17).
Entre os anos 300 d.C. e 1900 d.C. apenas alguns indivíduos e grupos foram baptizados com o
Espírito Santo. Agostinho, Xavier, os Valdenses, Zinzendorf, Finney e muitos dos primeiros
Metodistas e Quakers tiveram a experiência pentecostal e receberam poder.
A partir de 1900, porém, Deus começou a derramar o Seu Espírito sobre os Seus filhos em todo o
mundo. Daí por diante, o reavivamento pentecostal tem crescido bastante. As igrejas pentecostais
actualmente têm por volta de 110 milhões de membros. E ninguém sabe quantos milhares foram
cheios do Espírito Santo recentemente em igrejas metodistas, baptistas, presbiterianas, católicas,
episcopais e outras.
Quem está a ser cheio do Espírito? Os famintos e sedentos de Deus. Muitos ficam sem uma das
refeições para poderem passar mais tempo em oração. A fome da alma tornou-se mais importante que
a do corpo para eles.
“A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo...” (Salmo 42:2).
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“E, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, dizendo: Se alguém tem sede,
venha a mim, e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
E isto disse Ele do Espírito que haviam de receber os que nele cressem” (João 7:37-39).
Todos aqueles que querem que o Espírito Santo controle as suas vidas estão a ser cheios por Ele.
Eles entregam a mente, emoções, vontade e corpo para que Deus possa usá-los da maneira que Ele
quiser.
Para Fazer
1

Reflicta sobre Actos 2:17.

PREPARE-SE PARA RECEBER O ESPÍRITO SANTO
O que faz quando fica a saber que um amigo querido vem visitá-lo? Limpa a casa e prepara-se para
recebê-lo. O seu Amigo, o Espírito Santo quer entrar e enchê-lo de poder. O General William Booth,
fundador do Exército de Salvação, escreveu o seguinte:
“Antes de se ajoelhar e orar pedindo o baptismo de fogo... observe se a sua vida está de acordo com a
vontade e objectivos do Espírito Santo, a quem está a procurar. Esteja atento para que o canal de
comunicação por onde o baptismo com o Espírito Santo deve ser recebido, esteja sempre aberto. Certa
vez ouvi contar que algumas pessoas... estavam sem água. Abriram a torneira várias vezes mas a água
não saía... Havia muita água no reservatório; canos, ligações, tudo estava em perfeita ordem, mas nada
de água. Finalmente, quando resolveram tirar os canos, havia um rato dentro deles. Não adiantará
nada abrir a torneira e orar, cantar, ou mesmo crer, se houver alguma coisa que não esteja a querer
entregar, algo a obstruir o canal de comunicação... retire isso logo; não descanse enquanto não
resolver este problema; renda-se. Destrua os seus ídolos e obstáculos para sempre! Permita uma
comunicação perfeita entre si e Deus. Entregue tudo e será cheio enquanto ainda estiver de joelhos; o
mundo sentirá este poder e a Deus pertencerá toda a glória.”
Para Fazer
2

Deus mostrou-lhe alguns obstáculos para ser cheio com o Espírito Santo? Se sim, confesse-os
agora. Dê os passos para render a sua vida a Ele.

CREIA E RECEBA
Receba o baptismo no Espírito Santo da mesma maneira como recebeu a salvação: pela fé, isto é,
creia na promessa de Deus e aceite o dom que Ele lhe oferece. Aqui estão algumas das promessas que
o ajudarão a crer e receber. Elas são para si. Decore-as e repita-as várias vezes, para si mesmo. À
medida que toma consciência da realidade dessas promessas, torna-se fácil para si aceitar o presente
que Deus lhe quer dar.
“E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja baptizado em nome de Jesus Cristo, para
perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; Porque a promessa vos diz respeito a vós, a
vossos filhos e a todos os que estão longe” (Actos 2:38-39).
“... O Espírito Santo, que Deus deu àqueles que Lhe obedecem (Actos 5:32).”
“E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á: buscai., e achareis: batei, e abrir-se-vos-á... E qual o pai de
entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por
peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que
lho pedirem?” (Lucas 11:9,11-13).
Creia em Deus. Não fique com medo de pedir. E não tema quando o poder do Espírito Santo vier
sobre si. Deus ama-o. É o Seu filho. Ele não lhe dará uma cobra em vez de peixe!
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Para receber um presente, a única coisa que tem de fazer é crer que ele é realmente para si,
agradecer àquele que o deu, e estender a sua mão para recebê-lo. Aproprie-se dele e ele fica sendo
mesmo seu! Desta maneira crê também na promessa de Deus. Vá a Ele e peça-Lhe o presente que Ele
oferece. Aí agradece e apropria-se do presente. Crê que o Espírito Santo vem enchê-lo. Então entrega
a Ele a sua vontade, os seus desejos e ambições e deixa que Ele assuma o controle da sua vida.
Quando fizer isso, Ele enchê-lo-á do Seu poder. E senti-Lo-á.
“Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé?... pela fé,
nós recebamos a promessa do Espírito” (Gálatas 3:2, 14).
Para Fazer
3

Decore Actos 2:38-39.

4

Transcreva e reflicta sobre Actos 5:32.

5

Reflicta sobre Lucas 11:9-13. Peça a Deus para que esta mensagem se torne real na sua vida.

RENDA-SE AO ESPÍRITO SANTO
Quer ser cheio do Espírito para que Ele o guie, ore através de si, lhe indique as palavras que deve
falar quando for testemunhar, e lhe dê fé para crer no Seu poder de realizar milagres? O baptismo no
Espírito é o princípio de uma vida nestes padrões. Experimenta um pouco de toda essa obra do
Espírito no baptismo. É como uma porta pela qual passa e entra no terreno duma via cheia do Espírito
e dirigida por Ele. Quando passa por esta porta, entrega incondicionalmente ao Espírito Santo a sua
mente, emoções, vontade e corpo. Frequentemente, as pessoas que estão a orar, a pedir o baptismo no
Espírito Santo, levantam as mãos em sinal de rendição de entrega ao Espírito para assumir o controle
total. Alguns costumam receber o Espírito enquanto cantam hinos que falam de rendição.
Para Fazer
6

Cite quatro coisas que deve entregar ao Espírito Santo para que Ele possa ter controle
absoluto sobre a sua vida.

Entregue a sua mente
O Espírito Santo vem para ajudar a orar e a testemunhar. Portanto, pode esperar que Ele coloque
na sua mente motivos pelos quais deve orar ou agradecer a Deus. Obedeça ao Espírito Santo. À
medida que Lhe obedecer, Ele orará por meio de si, na sua própria língua, ou naquela que Ele
escolher.
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Entregue as suas emoções
A sua natureza emocional é parte própria de si; entregue-a também ao Espírito Santo. Se sente
vontade de chorar enquanto está a orar, não contenha as lágrimas. Deixe que o Espírito Santo quebre
toda e qualquer dureza, vontade própria, orgulho, dúvida ou resistência a Deus que Ele possa ter
encontrado em si. Deixe-O convencê-lo e fazer de si aquilo que ele realmente quer que seja. Chore
pelos seus amigos e queridos que estão perdidos no pecado, ou pelos milhões que nunca ouviram o
evangelho. Isto é uma operação do Espírito Santo em si para a salvação das almas.
Quando o Espírito Santo o encher, Ele poderá dar-lhe um amor tal que a única coisa que
conseguirá fazer será louvar a Deus a adorá-Lo de toda a sua alma. Ou talvez fique tão contente que
sinta vontade de rir de alegria. Obedeça a este impulso e expresse esse amor e essa alegria vindos do
Espírito louvando a Deus e rindo!
“... não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso” (1 Pedro 1:8).
“Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo”
(Romanos 14:17).
Lembre-se, contudo, de que as bênçãos de Deus vêm às pessoas de maneiras diferentes. Alguns
não sentem nenhuma emoção forte ao serem cheios do Espírito, portanto não se preocupe, nem tente,
pelo seu próprio esforço, ter uma experiência emocional. Benjamin A. Bauer diz:
“O poder do Espírito Santo em si não deve ser avaliado com base na quantidade de emoção que
sente, mas na fé que permanece em si. O poder do Espírito Santo pode estar a operar poderosamente
em si sem produzir nenhuma emoção no seu homem exterior. Mas um homem ou uma mulher cheio
do Espírito estará sempre cheio de fé e amor.
Entregue a sua vontade
Convidou o Espírito Santo para assumir o controle total da sua vida? Não comece agora a discutir
com Ele sobre a maneira como Ele vai controlá-la. Não insista em querer ter uma experiência idêntica
à que um conhecido seu tenha tido. Aceite aquilo que o Espírito tem para lhe dar. Alguns resistem ao
poder de Deus porque sentem medo de que Deus os faça parecerem tolos. Todos o criticam? E daí?
Chamaram a Jesus e a Paulo de loucos e disseram que aqueles que haviam sido cheios do Espírito no
Dia de Pentecostes estavam bêbados. Abandone a sua vontade própria e deixe que Deus opere em si.
Entregue o seu corpo
O Espírito santo encherá o seu corpo da mesma maneira como encherá a sua mente e a sua
natureza emocional. Orar pedindo o poder do Espírito Santo, e Ele pode fazê-lo sentir este poder de
tal maneira que saberá, sem dúvidas, que Ele é real!
Cada pessoa reage diferentemente ao poder do Espírito, tanto nos dias de hoje como aconteceu nos
dias bíblicos. Moisés tremeu muito. Daniel caiu por terra, como morto. David dançou de alegria
diante da arca. O paralítico saltou, mostrando o seu contentamento por haver sido curado, e os 120
discípulos, no dia de Pentecostes, falaram em outras línguas, quando o Espírito assumiu o controle da
sua língua e lhes foi dando as palavras que deveriam falar.
A Bíblia diz que a língua é o membro mais difícil de ser controlado no corpo inteiro. Com muita
facilidade, falamos coisas que não deveríamos e não é fácil para nós dizer aquilo que deveríamos.
Portanto, devemos entregar a nossa língua ao Espírito Santo e pedir-Lhe para nos ajudar a usá-la para
a glória de Deus. Saberemos que Ele aceitou a nossa entrega quando Ele começar a controlar a nossa
língua e nos der palavras diferentes, com as quais devemos orar e louvar a Deus.
Cada pessoa recebe este dom do Espírito Santo de maneira diferente. Alguns, repentinamente,
começam a falar fluentemente em outra língua, sem problemas, lutas ou dúvidas. Eles simplesmente
submetem o seu aparelho vocal ao controle do Espírito Santo.
Outros vão-se submetendo, pouco a pouco, ao poder do Espírito. Alguns hesitam e lutam para
continuar a falar claramente na sua própria língua. Alguns ficam como crianças a aprender a falar,
pronunciando repetidamente sílabas ou palavras que o Espírito lhes dá. Porém, à medida que
aprendem a entregar-se ao Espírito, em cada vez que oram, Ele toma o controle da sua língua e fala
através deles.
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Outros ainda sentem uma impressão interior muito forte, vinda do Espírito Santo, de que devem
falar uma determinada palavra ou palavras que não compreendem. Pela fé, eles aceitam esta
orientação do Espírito e falam estas palavras. Quando isto acontece, o Espírito Santo assume o
controle da sua língua e eles começam a falar numa outra língua – não mais com palavras que passam
antes pela sua mente, mas que vêm directamente do Espírito, com poder sobrenatural.
Esta é uma condensação da experiência de Robert W. Cummings, quando era missionário na Índia:
“Eu estava a louvar a Deus dizendo: ‘Glória a ti, ó Deus!’ Repentinamente, pareceu-me ouvi-Lo
dizer: ‘Não está, na realidade, a louvar-Me e a orar para a Minha glória porque está ansioso por ela,
mas porque está a querer este baptismo.’ Voltei à reunião e comecei imediatamente a orar como Ele
me havia ensinado... ‘Ó Deus! Seja o Teu nome exaltado e glorificado aqui, nesta reunião, em cada
um dos Teus filhos, e em mim.’
“Enquanto orava desta maneira, com toda a sinceridade, um sentimento muito forte de
arrependimento me sobreveio... Num espírito que reconheci não ser o meu, chorei, profundamente
sentido, porque Deus não era amado nem glorificado, apesar de ser digno de receber todo amor e
louvor. Depois deste profundo sentimento, deste desejo ardente da glória de Deus, veio-me uma
sensação maravilhosa de alegria e liberdade. Senti-me como se estivesse no coração do amor de Deus,
livre de tudo aquilo que me prendia. Eu ri de alegria – ri das minhas dúvidas e temores, dos inimigos
da minha alma, e ri pela alegria do triunfo sobre todas as preocupações que me haviam atacado.
“Durante um longo tempo, o Espírito ensinou-me a glorificá-Lo pela Sua santidade, justiça,
rectidão e bondade. Depois, Ele falou-me sobre o imenso desejo que Ele tem de que o Seu reino
venha. Ah! Se pudéssemos ao menos avaliar o quanto o Espírito anseia pelo dia em que Cristo será
coroado Rei!
“A lição seguinte que aprendi com Ele foi sobre o grande desejo de Deus de que a Sua vontade
seja feita na terra assim como é no céu. Ele começou a tratar comigo pessoalmente. Ele mostrou-me
que todos os membros do meu corpo haviam sido feitos para a Sua glória.
“Tudo isto aconteceu enquanto sentia um tremendo poder sobre o meu corpo... um poder
inteligente, infinito, mas que mesmo assim respeitava a minha vontade e se recusava a realizar os
Seus desejos em mim a menos que a minha vontade estivesse de acordo.
“Então Ele mostrou-me claramente que queria que eu usasse a minha voz para glorificar a Cristo.
Ele queria que toda a minha vida glorificasse a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo... Aquele que sara... Aquele que baptiza no Espírito e em fogo... O Rei que virá um dia.
“Então Ele revelou-me que queria a minha língua para falar através dela à medida que Ele fosse
dando as palavras. Quando a entreguei a Ele, Ele falou-me numa língua que eu não conhecia nem
entendia. Porquê? Não sei dizer. Só sei que Ele me fez sentir que o Seu Espírito havia usado a minha
língua para falar mistérios com Deus e que era perfeitamente adequado que ele selasse aquele
enchimento do Seu templo tomando a minha língua e louvando a Deus com ela, dando-me palavras
numa língua que eu, pela minha sabedoria humana, não poderia falar.”
Deus que não faz duas folhas iguais, Ele enchê-lo-á com o Espírito Santo da maneira que Ele achar
conveniente. Algumas pessoas recebem o Espírito Santo logo após a conversão. Outros oram muito
tempo, antes de receberem esta bênção. Alguns, ao receberem o baptismo, estão ajoelhados no altar,
outros sentados ou em pé. Alguns estão a ler a Bíblia, ou mesmo a trabalhar, quando repentinamente,
um grande amor por Deus os inunda e eles rompem em louvor a Ele e são cheios do Espírito Santo.
Para Fazer
7

Estudou alguns exemplos e versículos da Bíblia sobre ser cheio com o Espírito Santo.
Baseado neles, o que é que podia ser dito sobre a maneira como Deus enche as pessoas com
o Espírito Santo?
a) Todos são cheios da mesma maneira.
b) Deus enche cada um como Ele escolher.
c) Um certo ritual ou método tem de ser seguido.
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8

Viu ou experimentou a obra do Espírito Santo nas quatro maneiras que estudou? Se sim, faça
uma curta descrição para....
a) Mente
b) Emoções
c) Vontade
d) Corpo

Talvez já tenha recebido a bênção mas ainda não está tão cheio do Espírito quanto gostaria. Faça o
que os cristãos primitivos fizeram. Deixe-O enchê-lo novamente até que transborde. “Enchei-vos do
Espírito.”
Quando vir que outros estão a ser cheios do Espírito Santo, compreenderá que todos somos iguais
perante Deus. O que Ele tem feito por outros, fará por si também. Não importa há quanto tempo é
crente nem o lugar onde está nem o que está a fazer. O importante é a sua fome e sede de Deus, a sua
vontade de obedecer-Lhe e a sua fé no facto de que Ele vai cumprir a Sua promessa. Renda-se a Ele e
deixe-O enchê-lo agora mesmo, onde estiver.
Que Deus o abençoe enquanto põe em prática aquilo que aprendeu. Esta é a nossa oração a seu
favor:
“Por esta razão, nós, também, desde o dia em que o ouvimos, não cessámos de orar por vós, e de pedir
que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual; Para
que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa
obra, e crescendo no conhecimento de Deus; Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua
glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo” (Colossenses 1:9-11).
9

Agora, comece a orar. Cite as promessas que memorizou. Agradeça a Deus por elas.
Agradeça-O por enviar o Seu Espírito. Convite o Espírito entrar na sua vida.
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