
Querido líder, sei que você mesmo anela ser uma pessoa mais cheia do Espírito, ver o Senhor te 
usando de maneira nova e poderosa e ver sinais palpáveis de sua presença. Agora, imagine toda 
a sua célula cheia da presença e da unção de Deus? Imagine todos cheios do Espírito, mudando 
de vida, cheios o temor de Deus, unidos, perseverantes, cheios de louvor a Deus e coragem de 
testemunhar, alcançado o próximo. Isto foi o que aconteceu com a igreja em Atos 2.42-47. É o 
padrão quando uma igreja é cheia do Espírito Santo. Chegou a hora de abordarmos este assunto 
com coragem. Sem Ele somos só religiosos tentando vencer com suas forças. Abra seu coração para 
receber mais de Deus. Fale o que a Palavra fala, com fidelidade e deixe que Deus vai fazer o resto. É 
hora de todos conhecerem o Espírito Santo. É hora de buscarmos um avivamento do Espírito. 

Perguntas:
Na semana passada, falamos sobre a obra do Espírito Santo. Você se lembra o que significa a 
palavra “paráklētos”?
Você poderia dizer quais são algumas das atribuições mais importantes do Espírito Santo? O 
que de mais importante Ele faz em nossa vida?
Você se considera um crente cheio do Espírito Santo?

A plenitude do Espírito Santo é a maior necessidade da igreja. Na maioria das vezes as pessoas 
cometem um engano quando se trata de ser cheio do Espírito Santo. Elas apenas pedem a 
Deus: “Senhor, enche-me de teu Espírito”. Claro que não há nada de errado nisso, e devemos 
fazê-lo, mas o processo de ser cheio do Espírito se dá de outra forma. Em Efésios 5.18 o apóstolo 
Paulo escreve: “enchei-vos do Espírito”, na forma imperativa, como uma ordem que envolve a 
nossa participação ativa.     
 
Num mundo ideal, numa igreja ideal, cada cristão deveria ser cheio do Espírito Santo desde o 
momento da conversão. E algumas vezes isto acontece, mas não é sempre assim. Em Atos 9, 
vemos uma das mais notáveis conversões de todos os tempos. Saulo, cheio de ódio religioso, 
queria destruir a igreja. Mas incrivelmente, depois de algum tempo, Saulo estava pregando nas 
sinagogas que “Jesus é o filho de Deus” (v.20). Ele deixou todos atônitos e as pessoas perguntavam: 
“Não é ele o que causou destruição em Jerusalém entre aqueles que invocavam o nome de Jesus?” 
O que aconteceu para mudar Saulo de tal forma? Primeiro, ele encontrou Jesus no caminho de 
Damasco. Segundo, ele foi imediatamente cheio do Espírito Santo (v.17).  Algumas vezes isto 
acontece mesmo: pessoas conhecem a Jesus e são imediatamente cheias do Espírito Santo. 
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Mas nem sempre é assim. Na cidade de Éfeso, por exemplo, o próprio Paulo deparou-se com 
um grupo de discípulos que receberam Jesus, mas que ainda nem tinham recebido o Espírito 
Santo. Ele impôs-lhes a mão, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles profetizaram e falaram 
em línguas (Atos 19.1-7).  Em Samaria aconteceu o mesmo (Atos 8.14-17). Há pessoas hoje que 
estão na mesma posição.  Elas são batizadas, vão a igreja regularmente, contudo não sabem 
nada sobre a verdadeira atuação do Espírito Santo.

Em Atos capítulo 10, Deus falou com Pedro por meio de uma visão e o mandou ir à casa de um 
gentio chamado Cornélio. Na metade da pregação de Pedro, algo notável aconteceu: 

Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que 
ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o 
dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e 
exaltando a Deus (Atos 10.44-46). 

Podemos observar três aspectos do que aconteceu na casa de Cornélio: 

1. Eles experimentaram o poder do Espírito Santo. Pedro teve que parar de falar porque 
era óbvio que algo havia acontecido.  O derramamento do Espírito raramente acontece 
imperceptível, embora a experiência seja diferente para cada um.  Na descrição do Dia de 
Pentecostes em Atos 2, todos ouviram um ruidoso som de vento. Manifestações físicas também 
acontecem hoje em dia. Às vezes, quando as pessoas são tomadas, elas tremem; outras ficam 
com a respiração profunda como se estivessem fisicamente respirando no Espírito; e algumas 
pessoas sentem calor nas mãos ou em outras partes do corpo, como se estivessem perto do 
fogo ou pegando fogo. O fogo parece simbolizar o poder, paixão e pureza que o Espírito de 
Deus traz às nossas vidas. Para outros, a experiência com o Espírito pode ser uma experiência 
de transbordar do amor de Deus. É frequente que quando as pessoas são tomadas no Espírito, 
elas experimentam em seus corações este amor transformador de Cristo. 

2. Eles foram libertos para o louvor. Quando foram tomados pelo Espírito, eles começaram 
a louvar a Deus.  Louvor espontâneo é a linguagem de quem está excitado e maravilhado 
com a experiência com Deus. Ele deve envolver toda a nossa personalidade, incluindo nossas 
emoções.  Alguns se preocupam demais com o emocionalismo na igreja. Às vezes acontece 
mesmo algum exagero, mas o perigo maior no relacionamento com Deus, para a maioria de 
nós, não é o emocionalismo, mas a falta de emoção, de paixão, de entusiasmo.  Se amamos a 
Deus, toda a nossa personalidade é envolvida.  Somos chamados a amar, adorar e louvar a Deus 
fervorosamente com todo nosso ser. 

3. Eles receberam uma nova língua. Como no dia do Pentecostes e no encontro de Paulo 
com os novos convertidos em Éfeso, quando a família de Cornélio foi tomada pelo Espírito 
Santo, eles receberam  o dom de línguas. A palavra “língua” é a mesma para “idiomas” e significa 
a capacidade de falar numa língua que você não aprendeu. Pode ser uma língua angelical 
irreconhecível (1Coríntios 13.1) ou uma língua humana que não falávamos, como no dia de 
Pentecostes.  
  
Nem todos os cristãos falam em línguas e nem é absolutamente necessário falar em línguas 
para estar cheio do Espírito, apesar de ser muito desejável. É até possível estar cheio do Espírito 
e não falar em línguas. Entretanto, para a maioria, tanto no Novo Testamento e na experiência 
cristã, o dom de línguas acompanha uma experiência com o Espírito Santo. É a mais simples 
ou menor das manifestações do Espírito, é uma grande benção para o crente e deve ser uma 



experiência desejada por todos. Vamos explicar rapidamente alguns aspectos do falar em 
línguas baseados em 1 Coríntios 14: 
  

• Falar em línguas é uma forma de oração. É uma das formas de orar encontradas no 
Novo Testamento, de acordo com Paulo (verso 2). É a forma de oração que faz o crente crescer e 
ser edificado (verso 4). É muito útil porque é uma forma de oração que transcende a limitação da 
língua humana e é o espírito que ora (verso 14). Permite dizer a Deus o que realmente estamos 
sentindo em nossos espíritos sem precisar traduzir para nossas línguas humanas.

• Falar em línguas é um dom para a edificação dos crentes. Primeiro, porque 
potencializa nosso louvor e adoração. Queremos expressar nosso amor, adoração e louvor a 
Deus, particularmente quando estamos cheios do Espírito e o dom de línguas nos capacita 
fazê-lo sem as limitações da linguagem humana. Segundo, porque dinamiza nossa oração. O 
dom de línguas é uma linha aberta com os céus, mesmo quando estamos em luta. Há tempos 
em nossas vidas em que fica difícil saber exatamente como orar.  Pode ser por causa das muitas 
pressões que estamos passando, ansiedade, tristeza ou guerra espiritual. O dom de línguas nos 
permite apresentar uma situação a Deus em tempo de crise, ou ao contrário, em tempos de 
êxtase e alegria, orando por nós ou por outras pessoas.

• Falar em línguas é um dom prioritariamente individual. Paulo está preocupado 
com o uso excessivo do dom de línguas nos cultos da igreja (o contrário da nossa preocupação 
hoje em dia). Ele aprova o dom de línguas, mas diz: “Todavia, na igreja prefiro falar cinco palavras 
compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em língua (v.19). Que sentido haveria 
se o apóstolo Paulo chegasse a Corinto e pregasse em línguas. Eles não iriam entender nada a menos 
que alguém interpretasse. Portanto ele dá instruções sobre o uso público do dom de línguas(v.27), 
mas incentiva e recomenda demais que todos busquem e usem este dom principalmente para a 
sua vida intima com Deus. Ele diz: “Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que 
profetizem” (v.5) e ainda: “Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês” (v.18).  
Isto não significa que cada cristão tenha que falar em línguas ou que somos uma segunda-classe 
de cristãos porque não falamos em línguas. Nem isso significa que Deus nos ama mais ou menos 
porque não falamos em línguas, contudo, o falar em línguas é uma benção.

• Este dom deve ser buscado. Alguns dizem: “Eu não quero o dom de línguas”. Deus jamais 
o forçará a receber este dom, mas é uma pena, porque falar em línguas é um presente maravilhoso. 
Coisa alguma que Deus nos dá é sem valor; tudo tem proveito e utilidade. Em sua grandiosa graça, 
ele nos concede suas dádivas com a finalidade de extrairmos os benefícios. O falar em línguas não 
é coisa sem importância. Ele foi dado para o nosso bem, para a nossa edificação. Paulo diz que 
gostaria que todos falassem, sugerindo que o dom não é apenas para alguns cristãos.  É aberto a 
todos e não há razão para que, quem quiser este dom, não o receba.  Paulo não está dizendo que 
falar em línguas é o propósito e o fim da vida cristã; ele está dizendo que é um dom que ajuda 
muito. Se você quiser recebê-lo, não há razão para não fazê-lo. Como todos os dons de Deus, nós 
temos que cooperar com seu Espírito.  Deus não nos força a receber os dons.  

Quais são os obstáculos para sermos tomados pelo Espírito? 

Jesus ensinou a seus discípulos sobre a oração e sobre o Espírito Santo de forma bem clara em 
Lucas 11.9-13:

Por isso lhes digo: Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será 
aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta. 
Qual pai, entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir 
um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus 
filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir!



Nesta passagem, Jesus tratou de algumas das principais dificuldades que poderemos ter para 
receber de Deus o que Ele quer nos dar.

A dúvida. Há muitas dúvidas nesta área, e principalmente “Será que eu vou receber mesmo?” 
Jesus disse simplesmente: “Por isso lhes digo: Peçam, e lhes será dado”. E talvez porque Jesus 
percebeu que eles eram bem céticos, Ele repetiu essa mensagem de diferentes formas: 
“Busquem e encontrarão” e, novamente, “Batam, e a porta lhes será aberta”. Ele conhecia a 
natureza humana e por isso ele disse a quarta vez: “Pois todo o que pede, recebe”. Pela quinta 
vez: “O que busca, encontra”. Pela sexta vez: “Àquele que bate, a porta será aberta”. Por que Ele 
diz a mesma coisa seis vezes? Porque Ele conhece nossa natureza e sabe como somos. Achamos 
muito difícil acreditar que Deus nos dará alguma coisa, ainda mais alguma coisa tão incomum 
como o Seu Santo Espírito e os dons que com Ele vêm.

O medo. Mesmo que tenhamos certeza, alguns de nós teremos medo.  O medo é sobre o 
que receberemos. Será que é bom? Jesus usa a analogia do pai humano. Se o filho lhe pedir 
peixe, não lhe dará uma cobra.  Se o filho pede ovo, nenhum pai lhe dará um escorpião (Lucas 
11:11-22). Nunca faríamos isso com nossos filhos. Mas comparados com Deus, diz Jesus, somos 
maus.  Ele é sempre bom demais e não vai tratar-nos mal. Se pedirmos o Espírito Santo os seus 
maravilhosos dons, é exatamente isso o que receberemos (Lucas 11:13).

O sentimento de inadequação. É claro que é importante que não haja ressentimentos ou 
qualquer outro pecado em nossas vidas, contudo, mesmo depois de termos feito isto, nós ainda 
temos um sentimento de não merecimento ou inadequação.  Não podemos acreditar que Deus 
irá nos dar alguma coisa. Podemos acreditar que Ele dará dons aos crentes mais tementes, 
porém não a nós. Mas não é exatamente isto que Jesus está querendo mostrar, que nunca 
mereceremos nada? É pela graça e recebido pela fé. Veja de novo o verso: “Se vocês, apesar 
de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o 
Espírito Santo a quem o pedir!” (Lucas 11:13 )
  
Receba agora o batismo no Espírito Santo.

Precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma imersão 
no Espírito Santo. Uma vez que o Espírito é o poder operante de Deus, deveria ser notado na 
vida de todos se fomos ou não imersos Nele. Um cristão cheio do Espírito sempre expressará 
isso em sua vida, em sua linguagem, sua personalidade, no fruto do Espírito, nas atitudes e nas 
reações, antes inimagináveis. Um cristão cheio do Espírito será sempre alguém Cristocêntrico 
e expressará o caráter de Cristo. A plenitude do Espírito, ou o imergir no Espírito, não é uma 
experiência intimista. Ela é intima, sim, mas que resulta numa vida voltada para fora, agora 
preocupado em servir a Deus, em ser os braços de Deus neste mundo.

É Jesus quem batiza com o Espírito (João 1.32-34). Ninguém mais pode realizar, dar ou transmitir 
isso, só Jesus; porque o batismo não é simplesmente um poder que recebemos, mas o próprio 
Deus, o Espírito Santo. Ninguém pode dar Deus como se Ele fosse um produto. Só Jesus pode 
dar o seu Espírito.

Para receber o batismo no Espírito Santo você precisa pedir ao Pai. Recebemos o batismo pela 
fé (Marcos 11.24). Se você gostaria de ser cheio do Espírito, vamos orar agora mesmo por isso.  
Alguns são cheios do Espírito e falam em línguas; outros são cheios sem receber dons de línguas.  



Os dois não vêm necessariamente juntos. Não há razão porque não orarmos por ambos.
  
Ao começarmos a orar, devemos lembrar passos importantes que cada um deve dar:

1. Peça a Deus para lhe perdoar de tudo o que possa ser uma barreira para receber o 
Espírito Santo;

2. Decida mudar aquela área em sua vida que você já sabe que está errada;

3. Peça a Deus para enchê-lo do Seu Espírito e equipar-lhe com seus dons. 

4. Faça a oração de Lucas 11.13 crendo que você está recebendo o batismo no Espírito 
Santo, de acordo com Sua promessa. Se você fez esta oração, não duvide da promessa de 
Lucas 11.13 e creia que você já está batizado no Espírito Santo.

5. No decorrer do tempo, se sentir alguma coisa diferente, como palavras soltas, experimente 
dizê-las. Isto pode acontecer em momentos de oração, e principalmente de louvor.

6. Acredite que o que está recebendo é de Deus.  Se pediu e creu, você já está batizado no 
Espírito Santo. Você já tem poder dentro de você para ser testemunha de Jesus (Atos 1.8), 
através dos dons do Espírito Santo. Creia nisso. Tudo é feito pela fé, até o uso dos dons 
que já foram dados livremente para você quando você pediu o Espírito Santo. 

7. Persevere. Os dons de Deus irão surgir em sua vida e se você já tem um talento especial, 
isto poderá se tornar muito usado por Deus.  Gradualmente eles se desenvolvem. O dom 
de línguas é assim também, pode levar algum tempo para ser desenvolvido. Não desista.

Se você já se converteu a Cristo e se hoje, se rendeu incondicionalmente a Ele, você recebeu a 
promessa do derramamento do Espírito de Deus em você. A partir de agora Ele irá:
• Ajudar você a orar;
• Ajudar você a entender a Palavra de Deus;
• Convencer você de pecados e conduzi-lo ao arrependimento e mudança; 
• Transformar gradativamente a sua vida;
• Dar a você poder para testemunhar a respeito dele aos outros e dons para fazer a obra de Deus.

Você está cheio do Espírito Santo e Ele é a fonte de todos os dons. Não esqueça que agora, pelo 
nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, Deus há de usar você com poder sobrenatural 
(Marcos 16.17-18). Fale de Jesus corajosamente a outros, dependendo inteiramente do Espírito 
Santo. Traga seus parentes e amigos às células e leve-os à igreja. Aprenda a levar pessoas a 
Cristo e assim deixe Ele começar a usar você para fazer diferença na vida de muitas pessoas que 
tanto necessitam.

Ao terminarem o estudo, conduza o grupo a um período de oração. Peçam que Deus derrame 
do Espírito Santo como fez no dia de Pentecostes. Ore pelo grupo. Leve-os a um tempo de 
joelhos, orando, pedindo e buscando o batismo com o Espírito Santo.
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