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Eis que envio
sobre vós a
promessa de
meu Pai; permanecei, pois,
na cidade, até
que do alto sejais revestidos
de poder.
Lc 24:49
Oremos para
que sejamos
revestidos do
Espírito Santo. Que nossa
Igreja viva
debaixo de
Sua unção, e
desfrute de
um profundo
relaconameto
com o Espírito
de Deus.

Porque João,
na verdade,
batizou com
água, mas vós
sereis batizados com o
Espírito Santo, não muito
depois destes
dias. At 1:5
Cada um de
nós deve orar
para que todos
recebamos o
Batismo no
Espírito Santo,
conforme Jesus
nos prometeu.
Este batismo é
fundamental
para o crescimento de seu
serviço.

Mas recebereis poder, ao
descer sobre
vós o Espírito
Santo, e sereis
minhas testemunhas...
At 1:8

O Espírito
Santo, vos
ensinará todas
as coisas e vos
fará lembrar de
tudo o que vos
tenho dito.
Jo 14:26

Mas um só e o
mesmo Espírito realiza todas
estas coisas,
distribuindo-as, como lhe
apraz, a cada
um, individualmente.
1 Co 12:11
O desejo de
Ore para que
Oremos pela
Jesus é que nós o Espírito de
manifestação
sejamos Suas
Deus seja o seu do dons espiritestemunhas,
professor, e lhe tuais em nossa
falemos de Sua ensine o viver Igreja. Que o
Pessoa e Obra. santo que O
Espírito Santo
Para isto nos
agrada. Você
possa nos conenviou o Seu
depende da di- ceder os seus
Espírito, afim
reção constan- dons, para a
de que sejate do Espírito, nossa edificamos cheios de para ser bem
ção e glória do
poder. Ore por sucedido no
Senhor Jesus.
isto.
Evangelho.

que glorifica o Senhor Deus, as suas prioridades
estão manifestas. Cristo falou aos discípulos
que o Espírito Santo faria com que eles fossem
testemunhas (Atos 1:8). De certo, indo à igreja
para participar da adoração pública faz com que
testemunhemos da diferença que a salvação efetuou em nós. Devemos entender que os cultos
na igreja são para adoração pública e nada mais.
É lugar de cantar louvores (Col 3:16), ouvir a Palavra pregada (Atos 2), observar as ordenanças

Digo, porém:
andai no Espírito e jamais
satisfareis à
concupiscência da carne.
Gl 5:16

Nós parecisamos andar no
Espírito e com
o Espírito. De
nossa relação
íntima com
Ele, nascerá
uma qualidade de vida e
testemunho
cristãos efetivos no Reino
de Deus.

(Mat. 28:19-20), trazer as nossas ofertas (I Cor
16:1,2) e de orar juntos com o povo de Deus.
Não é lugar de comércio religioso (Mat. 21:13),
das brincadeiras ou dos trabalhos sociais (Habacuque 2:20). Deus quer ser adorado em espírito
e em verdade e nada mais lógico do que O adorar
no lugar dedicado pelo Seu Espírito (Atos 2) e
onde Deus, pelo Espírito Santo, ministra a Sua
Palavra (João 15:26). Adorar Deus publicamente
como Ele quer, é uma boa razão de vir à igreja.
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Segunda

POR QUE VIR À IGREJA?
PARA PARTICIPAR EM
ADORAÇÃO PÚBLICA
Os que são salvos têm a distinção de gostar de
estar aonde o Senhor determinou a Sua adoração
(Sal 84:1-10). A igreja é justamente aquele lugar
que Deus instituiu para publicamente ajuntar os
Seus em Seu nome para O adorar. Por ser o Seu
corpo (Efé 1:23; Col 1:18) a igreja é visível, pública, presente não em figura mas em verdade. Se
Deus revela Seu corpo pela igreja, os que estão
em Cristo estarão nela para O adorar (João 10:27,
“As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas
me seguem”). Ir à igreja é uma oportunidade especial para o povo de Deus. É tempo para pausar
em refletir no que é eterno e celestial. É uma
oportunidade sem igual de alimentar a alma e
refrescar o ânimo espiritual pela comunhão da
Palavra de Deus (Sal 19:7-11). Talvez foi por essas razões que Davi cantou que entrar no templo era uma ação tão abençoada (Sal 122:1). A
adoração pública é uma forte testemunha diante
dos que estão de fora. Quando alguém deixa as
conveniências do lar e da vida para participar no

ça, que influenciará no desenvolvimento do
fruto, ressalvando, todavia, que surge principalmente da comunhão do crente com Deus.
Por outro lado, pode-se receber os dons do Espírito a qualquer tempo, em qualquer fase da
experiência do crente.
Uma feliz comparação foi feita para bem ilustrar a diferença entre os dons e o fruto do Espírito: a laranjeira e a árvore de natal. Para que a laranjeira produza, é necessário tempo, trabalho
e cuidado do agricultor. O mesmo não acontece
com a árvore de natal. Não é necessário plantá-la e cultivá-la para que seus frutos apareçam, é
só adquirir uma árvore e colocar nela as bolas.
Para que haja fruto do Espírito, é preciso cultivo
e convivência, mas, para que haja dons do Espírito, basta uma busca sincera e a fé.

É necessário distinguir claramente um termo
do outro. O fruto resulta de um processo de
crescimento gradual na vida, leva tempo para
ser produzido e se aperfeiçoa por meio do que
se encontra do lado de fora: a luz do sol, a
chuva, o solo, etc.
Os dons, ao contrário, são concedidos pela generosidade de alguém. Estão geralmente completos
ao serem recebidos. É essencial para o nosso estudo que nos lembremos de que fruto brota de
dentro, e os dons vêm de fora. A definição é um
pouco rude, mas serve para fazer a distinção entre os dons e o fruto.
Vê-se, assim, que o fruto do Espírito é a manifestação e o resultado da Vida Divina introduzida no crente. Aparece quase instantaneamente como em algumas afeições, mas,
em geral, gradualmente por um processo de
crescimento na graça. A boa comunhão e o
serviço cristãos ajudam na liberação da gra-

DONS DO ESPÍRITO

Gálatas 5:22: Amor, alegria, paz, longaminidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio.
Efésios 5:9: Bondade, justiça e verdade.
O fruto do Espírito é o caráter de Deus implantado em nós. É o que Paulo quiz dizer com
Cristo formado em nós. (Gl 4:19.) Os dons são
temporários, o fruto é eterno. (I Co 13:8.)
O fruto é mais importante que os dons? Essa
é uma pergunta que os crentes sempre fazem.
Não gosto de estudá-los pelo grau de importân-

“Os dons são os equipamentos sobrenaturais
dados pelo Espírito aos crentes para a adoração e o serviço. Eles são um essencial dispositivo não somente para o serviço como também para a adoração.”
“Os dons são exemplos das diferentes maneiras de o Espírito, que habita em nós, manifestar-Se a Si mesmo pelos crentes.”
“Os dons são o equipamento dinâmico pelo
qual o Espírito Santo quer preparar a igreja
para servir a Cristo e aos homens.”
Os dons são essencialmente do Espírito Santo
e caracterizam a Sua atuação e o Seu ministério. Não há manifestação do Espírito Santo
sem a presença, de uma forma ou de outra,
dos dons espirituais, porque são “manifestações” (I Co 12:7) visíveis da Sua operação.
Os dons espirituais são também habilidades
e poderes concedidos aos membros do Corpo
de Cristo, pelo Espírito de Deus, capacitando-os a desempenhar bem a Sua obra.

LEITURA DA BÍBLIA

PROGRAMA

FRUTO DO ESPÍRITO
FRUTO E DONS DO ESPÍRITO SANTO

cia, mas pelo fato de ambos serem maravilhosos, imprescindíveis e importantes, pois são do
Espírito Santo para o crente. Muitos crentes se
extremam em um dos dois, isso é perigoso. O
equilíbrio é fundamental no trato com essas
coisas. Jesus disse: “Errais em não conhecer as
Escrituras nem o poder de Deus.” (Mt 22:29.)
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