Didaquê
Anésio Rodrigues
Aula 56 - Cheios do Espírito Santo

Introdução
O que é ser cheio do Espírito Santo?
E como podemos ser cheios desse Espírito?
O que a Bíblia nos ensina sobre isso?
Atos 1:4,5,8
4 Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: “Não saiam de Jerusalém,
mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. 5 Pois João batizou com água,
mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo”.
8 Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra”.
Atos 2:1-4
1 Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. 2 De repente veio do
céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam
assentados. 3 E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre
cada um deles. 4 Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito os capacitava.
Atos 4:31
31 Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos; todos ficaram cheios do
Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus.
A pergunta é: Por que ficaram cheios, no versículo 31, se já estavam cheios em Atos 2:4?
Essa experiência de ser cheios do Espírito se repete?
Se é necessário sempre renovarmos essa experiência, tem algo que possamos fazer para que
isto aconteça?

1. Como vive um povo cheio do Espírito Santo
A. Um povo, uma Comunidade cheia do Espírito Santo
a. Atos 2:42-47 (Nova Versão Internacional)
42 Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão,
ao partir do pão e às orações.
43 Todos estavam cheios de temor,
e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
44 Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
45 Vendendo suas propriedades e bens,
distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
46 Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo.
Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições,
com alegria e sinceridade de coração,
47 louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo.
E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.
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b. Característica de um povo cheio do Espírito Santo:
1. Confiança na liderança (os apóstolos agora eram a boca de Deus para eles)
2. Se dedicam ao ensino
3. Busca a Comunhão
4. Oram
5. Reverenciam a Deus: o respeito ao sagrado
6. Milagres
a) Deus não é glorificado com falsos milagres!
b) A função do milagre: confirmam a pregação da Palavra (Atos 3; Marcos
16:17-20).
c) Milagres modernos - quais seriam as ações de Deus hoje que abririam a
porta para o Evangelho hoje?
7. Generosidade
8. Gratidão e louvor a Deus
9. Alegria, Simplicidade, Simpatia
c. Devido a essas práticas, novamente Deus lhes dá uma outra experiência
1. Atos 4:31
Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos; todos ficaram
cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus.
d. Que esta, por sua vez, resulta em outra prática:
1. Atos 4:32-35
32 Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração.
Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse,
mas compartilhavam tudo o que tinham.
33 Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição
do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles.
34 Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou
casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda
35 e o colocavam aos pés dos apóstolos,
que o distribuíam segundo a necessidade de cada um.
B. Uma experiência crescente com o Espírito Santo
a. Atos 4:8 (Nova Versão Internacional)
Então Pedro, cheio do Espírito Santo
b. Atos 7:55 (Nova Versão Internacional)
Estêvão, cheio do Espírito Santo
c. Atos 13:9 (Nova Versão Internacional)
Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo
d. A cada experiência que iam tendo, ia crescendo e se tornando mais profunda a
experiência.
1. Em Atos 9, Paulo foi cheio do Espírito
2. Mas, em Atos 13, Saulo e Barnabé estão pregando o evangelho em Chipre e lá
havia Elimas, o mágico. Paulo neste momento é cheio do Espírito Santo
novamente, e ele tem discernimento.
3. Note que algo mais foi acrescentado. A experiência é maior agora.
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C. A maturidade na vida cheia do Espírito Santo
a. Tem aqueles que, de tanto andarem cheios do Espírito Santo, passam a ser
identificados como homens cheios do Espírito Santo. Ficaram caracterizados por
serem assim.
b. Sempre que você falasse com eles, você notaria que eram cheios do Espírito.
c. Levavam uma vida cheia do Espírito.
d. Como se diz de Barnabé:
A. Atos 11:24
Ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de Fé,
e muita gente se uniu ao Senhor
e. Atos 6:3 (Tradução de Almeida Atualizada)
Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito
e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço;
1. “Este serviço” era a diaconia da igreja, a distribuição de alimentos para os
necessitados.
2. Para aquela primeira comunidade cristã, era necessário ser cheio do Espírito
Santo, tanto para pregar, quanto para organizar.
3. Colocando na nossa linguagem hoje, era necessário ser cheio do Espírito Santo
tanto para pregar, quanto para dirigir os cânticos, quanto para ficar na mesa de
som, quanto para cuidar das área administrativas, cuidar da organização ou da
recepção.
f.

As marcas de uma pessoa assim chamamos de fruto do Espírito.
1. Gálatas 5:22-23 (Tradução de Almeida Atualizada)
Mas o fruto do Espírito é:
amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Amor
Alegria
Paz
Longanimidade
Benignidade
Bondade
Fidelidade
Mansidão
Domínio próprio.

g. O fruto de nossa experiência com o Espírito Santo é comunitário: você passa a
amar mais, servir mais, é mais paciente com as pessoas, etc..
h. Da mesma maneira, os dons espirituais são para servir ao Corpo de Cristo. O
caminho para experimentá-los é amando e servindo pessoas.
i.

1 Coríntios 12:31 (Nova Versão Internacional)
Busquem com dedicação os melhores dons.
Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente.
1. Devemos buscar os dons. Paulo orienta isso.
2. Mas ele logo diz: Mas, há um caminho sobremodo excelente, um caminho de
amor.
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2. Como ser cheio do Espírito Santo
A. A vida Comunidade nos leva a ser cheios do Espírito Santo
a. Efésios 5:18-21 (Tradução de Almeida Atualizada)
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução,
mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos,
entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais,
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
b. Paulo percebe que o enchimento do Espírito Santo, com seus dons e suas ações,
vem para um fim proveitoso. E ele reconhece a necessidade da vida em
Comunidade tanto para ser cheios do Espírito, como para os dons do Espírito
operarem.
c. Ações que nos levam a sermos cheios do Espírito:
1. Falando entre vós
2. Salmos, hinos e cânticos espirituais
3. Cantando e louvando de coração
4. Corações agradecidos a Deus
5. Sujeitando uns aos outros
B. Ser cheios de cada aspecto do Espírito Santo
a. Isaías 11:1-2 (Tradução de Almeida Atualizada)
Do tronco de Jessé sairá um rebento,
e das suas raízes, um renovo.
Repousará sobre ele o Espírito do SENHOR,
o Espírito de sabedoria e de entendimento,
o Espírito de conselho e de fortaleza,
o Espírito de conhecimento e de temor do SENHOR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O Espírito do Senhor
O Espírito de Sabedoria
O Espírito de Entendimento
O Espírito de Conselho
O Espírito de Fortaleza
O Espírito de Conhecimento
O Espírito de Temor do Senhor
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