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O obreiro e o Espírito Santo

Sejam bem-vindos à
28º - EBO 2021
ESCOLA BÍBLICA DE OBREIROS
Palavra do Presidente

Q

ueridos
pastores,
missionárias, obreiros e obreiras do Senhor Jesus Cristo, é com
muita alegria e honra que
queremos dar-lhes as boas-vindas à 28ª EBO – Escola
Bíblica de Obreiros da nossa querida CEADEMA. Todos nós aguardávamos muito por esses dias! Oramos e
trabalhamos para que toda
a programação ocorra debaixo da graça de Deus e com
a melhor estrutura e organização; pensando sempre em
oferecer conforto e satisfação
a todos os nossos queridos
irmãos. Para esta EBO combinamos, creio que conforme
a direção de Deus, de trabalharmos o tema: O obreiro e
o Espírito Santo. Esperamos
que o Senhor nosso Deus fale
conosco através da sua Palavra usando poderosamente a
todos os nossos preletores!

Estamos em tempos de muitas necessidades físicas e
espirituais e de grandes desafios, e precisamos de homens e mulheres cheios do
Espírito Santo!
Queremos registrar nosso
reconhecimento ao trabalho
bem feito pelos nossos queridos irmãos da Igreja Assembleia de Deus em São Mateus, e, em nome do nosso
querido Pr. Israel Silvestre,
líder desta grande e abençoada igreja, prestar os nossos
sinceros agradecimentos e
parabenizá-los pela bravura em hospedar um evento
como este em tempos tão difíceis. Sabemos dos desafios
que sempre aparecem na realização de um grande evento, principalmente agora que
ainda estamos enfrentando
as dificuldades da Pandemia, mas constatamos, com
muita satisfação, o amor e a
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disposição de todos para que
a nossa EBO acontecesse
com as melhores condições
possíveis. Que o Senhor nosso Deus vos recompense por
tudo isso!
Que estes sejam dias de
paz, comunhão e bom apren-
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dizado, e que seus resultados contribuam para o engrandecimento da obra que
o Senhor Jesus nos confiou.
No amor de Cristo Jesus,
Pr Francisco Soares Raposo Filho.

O obreiro e o Espírito Santo

O DIA-A-DIA DO EVENTO
Hospedagem
Os participantes deverão se dirigir ao responsável da Comissão
de Hospedagem, que dará as orientações necessárias.

Autodisciplina

Seja rigorosamente pontual

Achados e perdidos
No caso do participante perder ou achar qualquer objeto, dirija-se a equipe organizadora.

Crachá

Use sempre o crachá para fins de identificação. Em caso de perda
procure a equipe de organização.

PROGRAMAÇÃO
HORÁRIO

Quarta-Feira
22/09

08:00
08:30
10:00
10:15
12:00
14:00

Quinta-Feira
23/09
DEVOCIONAL

R
E
C
E
P
Ç
Ã
O

Plenária-1:
Pr. Francisco Raposo
Intervalo

Sexta-Feira
24/09
DEVOCIONAL
Plenária-5:
Pr. Daniel Matos
Intervalo

Plenária-2:
Pr. José Orisvaldo

Plenária-6:
Pr. José Orisvaldo

ALMOÇO

ALMOÇO

DEVOCIONAL

DEVOCIONAL

Plenária-3:
Pr. Pedro Aldi Damasceno

Sessão convencional

Intervalo

Sessão convencional

16:15

Plenária-4:
Pr. José Orisvaldo

Sessão convencional

17:30

JANTAR

JANTAR

14:30
16:00

19:00

Culto de Abertura da
28º EBO

Culto de Louvor e Adoração
Apresentação de Candidatos
ao Santo MInistério

Culto de Encerramento
28º EBO Autorização ao Santo Ministério
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O Obreiro e o Espírito Santo
PRELETORES
Pr. Francisco Raposo
Pr. Francisco Raposo, Presidente da CEADEMA, Ministro do Evangelho, Bacharel
em Teologia, Compositor, Pedagogo, Líder da Assembleia de Deus em Bacabal –
MA.

Pr. José Orisvaldo Nunes de Lima

Presidente da IEADAL e COMADAL, Advogado, professor de várias disciplinas
de teologia, articulista da CPAD e presidente do Conselho de Ética da CGADB

Pr. Pedro Aldi Damasceno

Pr Pedro aldi Damasceno é e líder da Assembleia de Deus em Viana há 41 anos, é
bacharel em Teologia e professor de várias disciplinas, inclusive Geografia bíblica..
Atualmente conta com 53 anos de ministério pastoral.

Pr. Rayfran Batista da Silva
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Pr. Daniel Matos

Bacharel em Teologia, Letras. Pastor Auxiliar da IADESL aréa 2, diretor administrativo da IADESL, coordenador do projeto centário da IADESL e primeiro
secretário da CEADEMA
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O obreiro e o Espírito Santo

AS CARACTERÍSTICAS DE UM
OBREIRO CHEIO DO ESPÍRITO SANTO
Pr. Francisco Raposo
Ser cheio do Espírito Santo é ter suas atitudes controladas
por Ele. Da mesma maneira que
uma pessoa é controlada pelo álcool, quando embriagada, a pessoa
cheia do Espírito Santo tem sua
conduta controlada pelo Espírito.
Champlin diz que “O vinho degenera; o Espírito Santo eleva. O vinho
conduz ao deboche; o Espírito Santo enobrece. O vinho nos torna bestiais; o Espírito Santo nos torna celestiais.” Por esta razão Paulo diz,
“E não vos embriagueis com vinho,
em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito” (Ef.5.18).
O termo características diz
respeito as qualidades que permitem distinguir uma pessoa de
outras. A seguir mostraremos algumas qualidades de um obreiro
cheio do Espírito Santo.

da que conhecia o Mestre. Ao ouvir
as afirmações: “Tu também estavas
com Jesus, o Nazareno” (Mt 26.67),
“Este é um dos tais” (69) e “Verdadeiramente, tu és um deles, porque
és também galileu” (70), Pedro “começou a imprecar (blasfemar, praguejar) e a jurar: Não conheço esse
homem de quem falais” (71).
Imprecar significa invocar uma
maldição sobre si mesmo, se não
estiver falando a verdade. A “verdade” era: “Eu não conheço esse
Homem”. Na LH está assim: ‘Então
Pedro disse: - Juro que não conheço
esse homem! Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade! Naquele instante o galo cantou, ‘ (Mt 26.74).

Existe uma grande diferença na
pessoa de Pedro antes e depois do
Pentecostes.

Portanto, essa a situação de Pedro antes de ser cheio do Espírito
Santo. Porém, a covardia do coração de Pedro foi mais tarde corrigida pelo batismo com o Espírito
Santo (pelo enchimento do Espírito) e pela pureza de coração trazida
por essa experiência (At 15.8-9):

Antes do Pentecostes, Pedro era
medroso, covarde e não consegue
afirmar em presença de uma cria-

“E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho,
dando-lhes o Espírito San-

1. OUSADIA
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to, assim como também a nós;
e não fez diferença alguma
entre eles e nós, purificando
o seu coração pela fé.”
Após isso ele é ousado e corajosamente prega um dos mais poderosos sermões já visto em todo
o tempo (At 3.12-26). Pedro, cheio
do Espírito Santo, recebe poderosa inspiração, sabedoria e ousadia
para que proclamasse a verdade
de Deus. Lucas registra: “Então,
Pedro, cheio do Espírito Santo,
lhes disse: Principais do povo e vós,
anciãos de Israel, (At.4.8). At.4.13
Então, eles, vendo a ousadia de
Pedro e João e informados de que
eram homens sem letras e indoutos,
se maravilharam; [...].
O Pedro que negou Jesus diante
de uma criada, agora, cheio do Espírito prega o evangelho com ousadia apesar da prisão e das ameaças
das autoridades.
2. SENSIBILIDADE
TUAL
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a Sua obra, como também é próprio
do obreiro, cheio do Espírito Santo,
reconhecer essa chamada. É o que
vemos nesse texto, segundo o Comentário Beacon:
Deus designou os dois melhores homens da congregação para que desempenhassem a tarefa das “missões
estrangeiras”. Com muita
frequência a igreja tem, de
forma egoísta, mantido os
homens mais talentosos no
trabalho local. Mas a chamada divina é para que aqueles
que estiverem mais equipados, e os cristãos mais talentosos, levem avante o maior
empreendimento do mundo
— a evangelização missionária. Mais uma vez o Espírito
precisava falar, e a sua voz
precisava ser novamente
ouvida e atendida.
Veja esse outro exemplo:
“E, passando pela Frígia e
pela província da Galácia,
foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar
a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o
Espírito de Jesus não lho
permitiu.” (At.16.6,7).

E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo:
Apartai-me a Barnabé e a Saulo
para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, e orando, e pondo sobre eles as mãos,
os despediram. (At.13.2,3).
O crente cheio do Espírito Santo
tem também maior sensibilidade
O cristão cheio do Espírito é
contra o pecado que entristece o
muito sensível ao que o Espírito
Espírito Santo, uma maior busca
Santo fala. Quanto mais nos aproda retidão e uma percepção mais
ximamos de Cristo, através da oraprofunda do juízo divino contra a
ção, do jejum e da meditação na
impiedade. À luz das verdades bíPalavra, mais sensíveis nos tornablicas, quem for cheio do Espírito
mos. É próprio do Espírito Santo
Santo, terá um desejo intenso de
preparar e chamar os crentes para

O obreiro e o Espírito Santo

agradar a Cristo em tudo o que puder. (BEP)
3. TESTEMUNHA DE CRISTO
“mas recebereis poder, ao
descer sobre vós o Espírito
Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém
como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da
terra.” Atos 1:8
O propósito principal do batismo
no Espírito Santo é o recebimento
de poder divino para testemunhar
de Cristo. Razão porque o termo
usado é dunamis, que significa
poder real; poder em ação; o poder divino em operação. É o poder celestial no interior do crente
para este testemunhar com grande eficácia. Portanto, é impossível uma pessoa cheia do Espírito
Santo não ser uma testemunha
viva do evangelho.
E, este testemunho não é apenas a
pregação do evangelho, mas, principalmente, o testemunho de vida,
o modo de viver e agir do cristão
verdadeiro.
Aqueles que manifestam
dons espirituais, milagres,
sinais espetaculares, ou oratória inspiradora, mas não
têm uma vida de verdadeira
fé, amor e retidão, não estão
agindo segundo o Espírito
Santo, mas segundo um espírito impuro que não é de
Deus (BEP)

4. COMUNHÃO
Na BEP, no estudo “Provas do
Genuíno Batismo no Espírito
Santo” (2), diz que o verdadeiro
batismo no Espírito Santo
a) aumentará a convicção da
nossa filiação com o Pai celestial (1.4; Rm 8.16),
At.1.4 E, estando com eles,
determinou-lhes que não se
ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, que (disse ele)
de mim ouvistes.
Rm.8.16 O mesmo Espírito
testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus.
b) levará a uma maior percepção
da presença de Cristo em nossa
vida diária (Jo 14.16, 23; 15.26)
e Jo.14.23 Jesus respondeu
e disse-lhe: Se alguém me
ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e
viremos para ele e faremos
nele morada.
c) aumentará o clamor da alma
“Aba, Pai”! (Rm 8.15; Gl 4.6).
Gl.4.6 E, porque sois filhos,
Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai.
Por sua vez, um batismo no Espírito Santo que não leva a uma
maior comunhão com Cristo e
a uma mais intensa comunhão
com Deus como nosso Pai não
vem dEle (BEP).
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5. AMOR
Mas o fruto do Espírito é: amor,
[...].
O fruto do Espírito é o caráter de
Cristo implantado em nossa natureza pelo Espírito Santo, que
resulta em um modo de viver íntegro e honesto.
E, o primeiro aspecto do fruto
do Espírito é o AMOR, porque o
amor é a maior de todas as virtudes, é o manto que une tudo
com perfeição (Cl 3.14): “E, acima de tudo, tenham amor, pois
o amor une perfeitamente todas
as coisas” (Beacon).
O amor tem três dimensões:
A dimensão vertical - que
é o amor em direção a Deus.
A Dimensão horizontal - é
amor em direção ao nosso
semelhante, e, A Dimensão interior – é o amor em direção a
nós mesmos.

to não deve ser levada em conta. Jesus ensina que Deus faz
vir chuvas sobre justos e injustos, e faz nascer o sol sobre
maus e bons. Por isso, o amor é
a benevolência invencível, a boa
vontade que nunca é derrotada.
Quem ama sempre procurará o
sumo bem do próximo, o melhor
para ele.
Jo 13.34 Um novo mandamento vos dou: Que vos
ameis uns aos outros; como
eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos
ameis. 35 Nisto todos conhecerão que sois meus
discípulos, se vos amardes uns
aos outros.
O amor (ágape) deve ser a
marca distintiva dos seguidores de Cristo.
Os cristãos devem ajudar uns
aos outros nas provações,
evitar ferir os sentimentos e
a reputação uns dos outros
e negar-se a si mesmos para
promover o bem-estar uns
dos outros (BEP).

Para os filósofos Aristóteles,
Epíteto e Platão, somente aquele que merece o amor pode ser
amado; isto é, o amor é para os
1Jo.4.7 Amados, amemo-nos uns
amoráveis.
aos outros, porque a caridade é de
No amor cristão a ideia do méri- Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8
Aquele que não ama não conhece a
Anotações
Deus, porque Deus é caridade.
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A MODERNIDADE LÍQUIDA
Jr 6.16

Pr. José Oriosvaldo
Introdução: Ainda hoje, há na Espanha algumas cidades antigas que
fizeram parte do Império Romano.
Em uma delas, há uma velha ponte daquela vetusta época. No século XX, fizeram ao seu lado uma
ponte moderna de ferro e cimento.
Os anos se passaram e a ponte moderna rachou e foi condenada pela
defesa civil e os veículos menores e
maiores e mais pesados voltaram a
circular pela velha ponte romana.
Isto mostra, a sustentabilidade do
passado e que nem sempre o moderno é sinônimo de estabilidade.
I-

RESUMO DO MODERNISMO

II- A pré-modernidade (século IV
ao XV)
aNesse período imperou no
ocidente a fé cristã.

XXI)
aA efetuação da destruição de
tudo o que foi construído no passado tais como: família, governo, economia, literatura, artes plásticas,
arquitetura, moral e religião.
III-

O PÓS MODERNISMO E ZIGMUND BAUMAN

1Era um judeu polonês de formação comunista-marxista
2Para não morrer nas câmaras de gás fugiu da Polônia
3Nasceu em 1925 e faleceu em
2017.
4Não aceitava o termo pós-modernidade, mas criou o termo:
“Modernidade Líquida”, por achar
que o modernismo não passara,
apenas tomara uma nova forma.

1XX)

A modernidade (século XV ao

2-

A pós modernidade (século 6-

5A expressão “modernidade líquida” representa o desmanche da
aAqui foram lançadas as ba- fixidez, que foi substituída pela “voses das duvidas e queixas contra latibilidade” ou seja a facilidade de
o passado. Os principais artífices mudar de opinião, ideologia, filosodisso foram os iluministas.
fia, religião.
Na modernidade líquida pre-
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valecem o individualismo. Porém se
interessa a ditadura imposta, pode
ocorrer o contrário.

pulsaram e só depois, descobriram
que ninguém sabia dirigir a carruagem, viram os cavalos apressarem-se para o abismo.

7Na modernidade líquida prevalece o NIHILISMO que vem do la- Conclusão: Bauman era discípulo
tim “nihil ou seja: Nada.
fiel dos livros “o capital” e o “manifesto comunista” e em sua obra
aÉ o ponto de vista que “modernidade líquida” ele nos mosconsidera que as crenças e valores tra Marx na sua obra “manifesto
tradicionais são infundadas e que comunistas” já previa que o marnão há qualquer sentido ou utilida- xismo só triunfaria quando prevade na existência.
lecesse a liquidez.
8O grande originador do niilis- ADENDOS DE TEXTOS DE BAUmo foi Nietzsche.
MAN:
aFoi o grande idealizador da
morte de Deus com o objetivo de
instaurar uma nova ordem em que
o homem seja a medida de valor
para a vivência do mundo.
bEle, em sua obra profetizou
que quando Deus morresse na
mente da sociedade, tudo melhoria. Todavia, após sua morte deu-se o contrário: A sociedade que
rejeitou Deus viu as duas guerras
mundiais, a guerra do Vietnã e as
muitas outras do século XX . Pior
ainda, os governos marxistas assassinaram mais de cem milhões
de pessoas.

“Tudo que é permanente deve ser liquidado. Excessivamente estática,
a sociedade coagulada precisa ser
diluída, e a realidade deve ser liberada do jugo da própria história”

“Isso só pode ser feito apenas derrenbando os sólidos. Isto é por
definição dissolvendo tudo o que
persiste ao longo do tempo. Essa
invenção chamada por sua vez
“profanação do sagrado”, para repudiar e destornar o passado é, em
primeiro lugar a tradição, o saber, o
sedimento, o resíduo do passado no
presente. Portanto o esmagamento
cCumpriu-se aí a estória dos da proteção da armadura forjada
que viajavam na carruagem, e, de crenças e lealdades, que permiaborrecidos com o cocheiro, o ex- tem os sólidos resistir a liquefação.
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PUDOR E MODÉSTIA I
1Tm 29.10

Pr. José Orisvaldo
Introdução: Um assunto que tem
trazido choques e querelas desde os primórdios da igreja, pois
muitos acham que é um assunto pessoal e que os pastores não
devem intrometer-se nessa área.
Todavia se cremos na inspiração
plenária do Espírito Santo nas
Escrituras e não fomos modernistas ou liberais, que creem na
inspiração parcial das Escrituras, somos obrigados a crer que
o Senhor tem direito de dirigir todas as áreas de nossas vidas inclusive sobre pudor e modéstia.
Observemos o que nos diz o Pr.
Donald C. Stamps, estadunidense que escreveu as notas de rodapé de nossa já clássica Bíblia
de Estudo Pentecostal: “É vergonhosa a situação de qualquer
igreja que desconsidere o padrão
bíblico para o modo moderno de
vestir-se e que adota passivamente os costumes do mundo. Nestes
dias de liberação sexual, a igreja
deve comportar-se e vestir-se de
modo diferente da sociedade corrupta que repudia e ridiculariza a
vontade do Espírito Santo”.

I-

EM PRIMEIRO LUGAR: PORQUE É NECESSÁRIO O PUDOR?

1Antes do pecado Adão e Eva
estavam nus e não se envergonhavam pois eram revestidos da glória
(beleza) de Deus Gn 2.25. Ao vê-los
nus antes da Queda, os pensamentos seriam elevados ao Deus Criador e não a volúpia, condição essa
perdida com a Queda Gn 3.10; Rm
3.23, ao ponto de o próprio Deus,
em sua bondade cobri-los de roupas de peles. Gn 3.21
aAntes vendo o corpo humano em glória, se glorificava a Deus,
após a Queda, vendo-o se esquece
do Deus Criador e suscita-se a volúpia que age na mente de quem
ver a nudez daquela pessoa que
tem uma alma imortal e foi criada
para glória de Deus.
bQuando se vê alguém vestido
descentemente, essa pessoa não é
vista como objeto de volúpia, mas
a mente de quem vê imediatamente
se voltará para os aspectos morais
e espirituais dela.
b.1- Portanto, faz-se necessário

17

28º EBO 2021

ocultar o corpo para revelar a alma. III- EM TERCEIRO LUGAR QUE O
TRAJE SEJA HONESTO.
b.2- O pudor consiste, na doutrina
Na língua do N.T. (grego) é
cristã, “esconder o corpo por causa 1kosmios que volta ao principio da
da Queda, que a tudo danificou.”
beleza, organização e ordem
c- A única forma de nudez, que
Outras versões dizem “traje
se pode desfrutar, sem perder 2Deus de vista, é a dos casais com decoro”
que expõem-se mutuamente 3Honesto vem do latim “hosob a bênção do santo matri- nestus” que significa considerado,
mônio.
honrado, digno, virtuoso, belo.
4Portanto traje honesto signiII- EM SEGUNDO LUGAR: DEUS fica uma roupa que lhe eleve, lhe
AGRADA-SE DO ATAVIO. 1 deixe digno, honrado e não vulgar.
Tm 2.9a
1Para quebrar todo tabu e IV- EM QUARTO LUGAR COM PUojeriza que alguns têm sobre o asDOR
sunto, é necessário observar que
o Senhor quer que seu povo ande 1Na língua do N.T. “pudor” é
“ataviado”.
“aidos” e significa sentimento de
vergonha, olhar para baixo.
2Atavio no grego é “kosmeo”
e significa pôr em ordem, adornar, 2O pudor consiste em esconembelezar, decorar.
der o que faz-se necessário ficar
oculto aos olhos dos outros.
3Esta palavra é derivada de
“kosmos” que refere-se a ordem, be- 3Não abrange somente esconleza e organização com o que Deus der ou encobrir o corpo, mas sencriou e sustenta o universo. É bom timentos, pensamentos, desejos e
lembrar do Sl 19.1
certos fatos que só nos dizem respeito e a mais ninguém.
4Como derivação de “kosmeo
e kosmos” vem a conhecida palavra aExemplos: A intimidade do
“cosméticos,” que são produtos de casal, sentimentos e pensamentos
beleza que ajudam na melhora da que nos vem a alma, sonhos erótiaparência das pessoas.
cos, etc.
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5Portanto, o apóstolo não re- a.1- Sobre tudo isso o pudor mancomenda a fealdade nem o desma- da pôr um véu, isto é ocultar, não
zelo, mais sim a beleza exterior dos mostrar aos demais.
cristãos, todavia sob os princípios
4- Ao expor essas coisas às pessoas
do pudor e da modéstia.

O obreiro e o Espírito Santo

1Temos em nossa cultura ocidental (visto que as culturas orientais são mais conservadoras que
a nossa) as partes consideradas
“honestas” ou seja “decorosas” são
5Diferença entre pudor e hi- mãos, pés, pernas, rosto, antebrapocrisia. Hoje não se pode pregar ços.
sobre o pudor pois muitos atacarão
dizendo que isto é pura hipocrisia. Obs- Salvo se alguém tiver uma
tara, essas partes jamais despertaa- Pudor é esconder o que pre- rão o interesse sexual do sexo oposcisa ser escondido
to.
que não nos amam com o amor de
Deus, a você só se tornará objeto
de cobiça e lascívia e perderá a
honra e dignidade.

b- Hipocrisia é querer mostrar o
que não se é.

2Temos partes “semi-honestas” que são as partes intermediá6Portanto, vestir-se com pu- rias tais como coxa, braços, partes
dor é dar dignidade ao seu próprio próximas aos seios, e o ventre.
corpo como criatura especial de 3As partes “desonestas” são
Deus, cobrir aquilo que, em obe- as partes do corpo que devem ser
diência as ordens divinas expres- totalmente cobertas tais como: os
sas nas Sagradas Escrituras devem seios, as genitálias e as regiões adser cobertas.
jacentes.
V- QUAIS AS PARTES DO CORPO Obs- Sobre as expressões honesCONSIDERADAS PUDENDAS tas ou desonestas aqui, lembramos
DEVEM FICAR COBERTAS?
que no grego é “kosmios”= coisa
Obs- Não é tão fácil a resposta bela, gloriosa e ordeira que podem
considerando questões culturais e ser vistas para a glória de Deus.
de época, todavia temos o Espíri- Desonestos no grego é “akosmios”=
to Santo e o bom senso para nos algo deselegante que não deve ser
exibido.
guiar.

Anotações
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PUDOR E MODÉSTIA II
1Tm 29.10

Pr. José Orisvaldo
Introdução: Hoje, com a ajuda de
Deus, ministraremos sobre modéstia, que é complemento do pudor e
necessário para o brilho da luz do
cristão no mundo. Alguém diz que
não importa o exterior e sim riqueza interior, todavia o bom senso nos
diz que uma joia preciosa não deve
ser guardada embrulhada em um
velho jornal, mas em um lindo estojo que dignifique a joia. Assim é a
veste do cristão, uma bela embalagem que guarda uma joia preciosa
de Deus: nosso espírito, alma e corpo, os quais devem conservarem-se
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. I Ts 5.23

I-

SIGNIFICADO DA
SÃO MODÉSTIA.

EXPRES-

1No novo testamento grego
do manuscrito que foi traduzida a
Bíblia Strong temos a palavra “Bom
senso” onde na Almeida Corrigida
está a palavra “modéstia”. Esta palavra no grego é “sophrosune” que
traduze-se por sobriedade, equilíbrio e moderação. Assim “modéstia”
significa o que os gregos considera-

vam a virtude áurea, como dizia o
filósofo grego Eurípedes, “o melhor
dos dons dados por Deus”.
II- A MODÉSTIA EM
ÁREAS DA VIDA

VARIAS

1A modéstia é uma virtude derivada do fruto do Espirito chamado temperança. Gl 5.22
2E uma virtude necessária
para todas as áreas da vida e evita exageros tanto do lado pra mais,
quanto do lado pra menos.

III-

AS VARIAS ÁREAS DA VIDA
QUE SÃO ALCANÇADAS PELA
MODÉSTIA.

1A modéstia corporal. Diz
respeito a moderação das ações feitas pelo corpo.
Exemplos: Gargalhar que de longe
se ouça, rir ao ponto de levantar as
pernas, uma pessoa sair correndo
rua à fora.
2Eutrapelia. A modéstia em
relação ao lúdico. Esta modera as
diversões e brincadeiras.
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3Na humildade. Aqui se modera a esperança exagerada do crescimento, achar-se capaz de chegar
a altas posições soberbamente.

3“Este texto bíblico não proíbe
o uso de roupas bonitas nem ornamentos, antes pede equilíbrio enfatizando a modéstia e a santidade de
caráter”.
4Nos adereços. O uso exageWarren W. Wiersbe
rado de joias, que deixa a pessoa Pastor Batista e comentarista da
semelhante a uma joalharia ambu- Bíblia EUA
lante.
5Nos trajes. È o equilíbrio entre não vestir-se com vestidos caríssimos nem com andrajos. Nem
como um (a) beato(a) ou fanático,
também não como uma meretriz,
ou garoto de programa.

4“As mulheres cristãs precisam se esforçar para adornar sua
alma mais do que o corpo”.
Hernandes Dias Lopes
Pastor e comentarista bíblico presbiteriano

IV- OUÇAMOS VOZES QUE POS“O perigo não é o uso, mas o
SUEM AUTORIDADE SOBRE 5abuso”.
MODÉSTIA.
Anônimo
1“Modéstia significa evitar
qualquer coisa que cause embara“Paulo diz que as boas obras
ço. Sugere descrição, sobriedade ou 6bom senso. Significa que a mulher são mais importantes do que a busdeve ser comedida no vestir. Por um ca pela exibição exterior”.
lado, não deve chamar a atenção Anônimo
com roupas impúdicas: atrevida,
desenvergonhada, descarada, des- 7“A modéstia e o pudor andam
pudorada, exibida, imodesta, ob- juntos. O pudor falar do cobrir as
sena, etc. Por outro lado, não deve partes pudendas e semi- pudenchamar a atenção com roupas sem das. Já a modéstia vai além, pois
graças e fora de moda”.
fala da fineza, do equilíbrio e da
Willian Macdonald (EUA)
elegância de como se vestir as parProfessor de Bíblia e autor de 80 tes semi honestas e desonestas”
livros
ou semi-pudendas e pudendas.
2“Você pode observar a vaidade da alma de alguém na aparência
luxuosa e ostentação de seus trajes”.
Matthew Henry
Pastor congregacional britânico
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8A modéstia esta ligada a
moda em um contexto cultural. O
que é modesto em uma cultura,
pode não ser em outra. Isto não significa que a cultura cristã deve adequar-se as culturas pecaminosas,
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mas pode adapta-se aquilo que há tre as partes semi- pudendas;
de bom em uma cultura, que não
Uma roupa tomara-que-caia;
ofenda aos princípios do evangelho”. d)
Anônimo
e)
Uma roupa com decote profundo;
9“As mulheres cristãs devem f)
Uma roupa que mostre a
adornar-se com vestes, penteados anatomia do corpo principalmente
e adereços que, em sua cultura não das partes semi-pudendas e as pusejam caros nem extravagantes, dendas;
mas modestos não ufanosos, mas
decentes e não sensuais”.
g)
Uma roupa que as pessoas
Jonh Stott
que olharem para você, não lemMinistro anglicano e escritor
brem de Deus nem o glorifiquem.
Conclusão: O Senhor Jesus disse
V- REFLEXÕES EM NOSSA CUL- que devemos viver como uma lâmTURA SOBRE A MODÉSTIA
pada acesa, e que quando as pessoas olharem para nós glorifiquem
1Com a mente de Cristo, ana- a nosso Pai que está nos céus. Mt
lise se convém aos santos e santas 5.16. Uma pergunta: Quem vê suas
de Deus;
vestes, tem a cobiça atiçada ou os
a)
Roupa embalada a vácuo pensamentos são elevados a Deus?
como carnes de supermercado;
O inspirado apóstolo disse: “Porb)
Roupa Transparente (chama
mais à atenção que a nudez);
c)

Uma saia que ao sentar mos-

tanto glorificai a Deus no vosso
corpo e no vosso espírito, os quais
pertencem a Deus”. 1 Co 6.20

Anotações
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O MODERNISMO
Is 53.6, Jr 10.23

Pr. José Orisvaldo
INTRODUÇÂO:
O
modernismo
abrange três fases: Do século IV
ao XVI estava estabelecida a pré-modernidade, do século XVI ao
XX estabeleceu-se a modernidade,
com os filósofos do Iluminismo, e
nos séculos XX e XXI estamos na
pós-modernidade ou modernidade
líquida de Zygmunt Bauman.
I.

A PRÉ-MODERNIDADE

1. Abrange um período de cerca de mil anos, com o fim da
idade antiga e início da Idade Média até o seu final no
século XV com a queda da
Constantinopla pelo Turcos.
Naquele tempo a voz da igreja
era absoluta e incontestável.
2. Muitos sábios de Bizâncio
fugiram para Europa trazendo os clássicos da antiguidade e provocaram o chamado
Renascimento com a língua
e cultura em geral do velho
mundo greco-romano.
3. Nos séculos subsequentes,
os chamados filósofos iluministas (assim se chamaram

porque diziam que o tempo
da Idade Média foi de trevas
e obscuridade), trouxeram
um novo conceito de ver a
vida dizendo-se libertos das
amarras da religião, surgindo assim o modernismo que
chega ao cume no século XX.
II.

EM QUAIS PRESSUPOSTOS
BASEIA-SE O MODERNISMO?

1. No Agnosticismo. Este nega
que possamos conhecer a verdade objetiva como ela é. Agnosticismo é uma palavra grega que significa: não conhecer.
a) Nega que possamos conhecer
as coisas exteriores a nós, mas
só a que estão em nós.
b) Partindo desse pressuposto,
não podemos conhecer a Deus.
c) Deste modo não se pode saber
se Deus pode se revelar aos
homens dizendo coisas a crer
ou a fazer, e não se pode conhecer essa revelação exterior
ao homem.
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d) Defende que o ser humano
não pode ter acesso a Deus.
e) Se Deus existe, não pode se
revelar ao homem e este não
pode saber se Deus existe.
f) Esse modernismo não é tão
moderno assim, iniciou-se no
Éden e, tempos depois, por
Imanuel Kant chegou a nós.
g) Assim o agnosticismo fecha o
homem em si mesmo, em seus
próprios ideais.
h) Desse modo só tem valor o que
sai de si mesmo.
i) Passa a ser verdade, o que sai
de si mesmo.
2. Na Imanência. Vem do latim
im = em + manēre habitar,
permanecer dentro. Com isso
os modernistas defendem que
tudo só pode vir de dentro do
próprio homem e nada pode
vir de fora. Assim a transcendência é descartada.
a) Desse modo o modernista não
ver a religião como algo transcendente: de fora para o homem, revelada por Deus, mas,
para eles, a religião provem de
um sentimento profundo que
está dentro do próprio homem.
b) A religião nada seria, se não
o aflorar desses sentimentos
imanentes em si mesmo.
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c) Desse modo, a religião baseada na revelação Divina, dada a
Moisés, os profetas, aos apóstolos e principalmente por
nosso Senhor Jesus Cristo,

para eles não tem sentido.
d) Nesse caso a doutrina cristã,
nada mais seria do que uma
invenção dos homens para satisfazer esse sentimento religioso.
e) Como o sentimento muda,
como muda o tempo e, é algo
inconsistente, é preciso também mudar os dogmas, as
doutrinas para se adequar aos
novos tempos.
f) Vejamos que esse pensamento
modernista tem causado nas
igrejas:
f.1 A mudança no conceito da
indissolubilidade do casamento.
f.2 A mudança do conceito da
família como Deus estabeleceu
no princípio macho + fêmea =
filhos.
f.2.1 Nos Estados Unidos recentemente duas crianças foram adotadas e registrou-se
com o nome de três pais (noticas.uol.com.br)
f.3 Mudanças nos dogmas antes inegociáveis
f.3.1 A criação tal como revelada no Gênesis.
f.3.2 Salvação para os que
creem e condenação para os
impenitentes.
f.3.3 A crença que as Escrituras são plenariamente inspiradas.
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f.3.4 A crença de que Cristo é o
único caminho a Deus.

6. Vejamos os sinais do modernismo
a) As famílias viraram bagunças

III.

SITUAÇÃO DOS CRISTÃOS
QUE, SEM NEM SABER,
TORNARAM-SE
MODERNISTAS

1. A religião pode ser produzida
por qualquer um.
2. O relativismo impera e o que
importa é “sentir-se bem”.
3. Se a religião contraria meus
anelos, eu me mudo para a
que abrir na esquina como se
fosse uma mudança de clube.
4. Assim a religião, que antes
era para o homem satisfazer a
Deus, passa a ser para satisfazer ao homem.
5. O modernismo não aceita hierarquia pois produziu o tripé
(que não deu certo) da revolução Francesa igualdade, fraternidade e liberdade.
a) Os pais não são autoridade sobre os filhos.

b) Os ministros religiosos não
portam-se, nem vestem-se
como tais, o púlpito desaparece, a banda está acima do
ministro e a pregação incisiva
passa a ser uma mera palestra.
c) O professor perdeu a cátedra,
senta no chão com os alunos
e estes são quem lhe ensina,
afinal não é mais professor,
mas apenas “facilitador”.
d) Não existe mais distinção de
sexo; homens são achados nas
grandes cidades de saias, e as
mulheres vestidas de homens.
e) Homens estão usando todos
usos peculiares, até então as
mulheres, e são chamados
“metrossexuais”.
CONCLUSÃO: Tudo o que vimos
acima são sinais dos tempos do
fim, todavia quando o homem exclui Deus e se estabelece como
deus não pode dar certo. Jr 10.23

b) O patrão não é autoridade sobre o funcionário.
c) O marido não governa mais o
lar.
d) O ministro religioso é igual aos
fiéis.
e) O professor não tem mais autoridade sobre o aluno.
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A IMPORTÂNCIA DO OBREIRO SER
CHEIO DO ESPÍRITO SANTO
Efésios 5.18

Pr.Pedro Aldi Damasceno
Meus nobres companheiros nas
lides do Santo Evangelho de Nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo,
sabemos que estamos vivendo em
dias difíceis levados por esta “Pandemia”, que tem abalado e assustado todo o mundo.
O momento em que vivemos
exige de nossa parte muita perseverança no Senhor Nosso Deus,
pois estamos vivendo em dias laboriosos, que dos tais trata a Bíblia
Sagrada. Agora, mais do que nunca, a Igreja de Cristo vai precisar de
obreiros que sejam cheios do Espírito Santo, conforme o apóstolo
Paulo recomendou ao dizer: E não
vos embriagueis com vinho em
que há contenda, mas enchei-vos
do Espírito (Efésios 5.18).

deve dominar a vida dos cristãos e
enche-los de sua presença gloriosa
(Atos 2.15-18). E não se encher do
vinho que produz contenda. (Efésios 5.18-a Provérbios 23.29-35).
A plenitude do Espírito é demostrada no entendimento espiritual, no louvor e na gratidão e que
deve ser constantes e abrangentes
na vida do cristão salvo. Uma igreja
cheia do Espírito, terá como característica o fervor no louvor, na palavra e nas ações de graças a Deus.
Além disto, haverá evidência de
domínio próprio e mútuo encorajamento e submissão por toda vida
do obreiro. Sempre será contrária
as arrogâncias e aos descontroles
emocionais. (Efésios 5.19-21)

Na prática pastoral, observamos que a igreja cresce a nível do
Neste texto, Paulo, além de
seu pastor. Ou seja, se o obreiro
nos ensinar que todos os cristãos
for cheio do Espírito Santo, a igrepodem ter o privilégio de serem
ja tende a corresponder da mesma
cheios do Espírito Santo, ainda nos
forma.
apresenta a importância de viver
essa verdade na prática do nosso
Uma vida na plenitude do Escotidiano.
pírito Santo, sempre será manifestada através de suas ações com salSabemos que o Espírito Sanmos, hinos e cânticos espirituais;
to é quem dirige a igreja de Cristo e
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cantando e salmodiado ao Senhor
com graça no coração. (Colossen- bém passou, e andando por cidades
vilas e aldeias anunciando o ano
ses 3.16).
aceitável do Senhor. (Isaías 61.2).
A importância do obreiro ser Dizem que naquela época, haviam
cheio do Espírito Santo é que ele em Israel entre cidades, vilas e alsempre vai ter condições práticas deias cerca de 208 povoações na
e possíveis na condução e resolu- região da Palestina. Ele percorreu
ções de todos os problemas surgi- quase todos, com exceção das cidos no dia a dia da vida da igreja dades que levavam nomes de autoridades romanas. (Mateus 4.23;
em que ele é obreiro.
9.35).
O obreiro deve viver sempre
II.)
O Senhor Jesus nos deu
cheio do Espírito Santo, fundameno exemplo e a liberdade
tado no exemplo deixado pelo o Sequando afirmou:
nhor Jesus Cristo, conforme “ELE”
disse: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para Porque eu vos dei o exemplo,
evangelizar os pobres, enviou-me para que, como eu vos fiz, façais
a curar os quebrantados de co- vós também. (João 13.15)
ração, a pregoar liberdade aos
a.) Pelo o Espírito Santo, “ELE”
cativos, a dar vista aos cegos, a
foi levado ao deserto (Lucas
pôr em liberdade os oprimidos, a
4.1).
anunciar o ano aceitável do Seb.) Pela virtude do Espírito, volnhor! (Lucas 4.18-19).
tou do deserto para a Galileia
No presente estudo, analisa(Lucas 4.14).
remos alguns pontos especiais que
c.) Ele não vivia melancólico,
demonstram justamente a impormas “Alegre no Espírito
tância de uma vida cheia do EspiSanto” (Lc 10.21).
rito Santo para o homem chamado
por Deus para o serviço no reino.
d.) Ele expulsou os demônios
pelo Espírito Santo de Deus.
I.)
Em primeiro lugar, pode(Mateus 12.28).
mos citar os exemplos deixados por
Cristo Jesus, que sendo o Filho de
e.) Ele foi ungido com Espírito
Deus, a Segunda Pessoa da TrindaSanto e com virtude. (Atos
de Santa, cumpriu o seu Ministé10.38).
rio na plenitude do Espírito Santo.
Percorreu por toda Galileia, Samaf.) Ele se entregou à morte pelo
ria, Judéia, Decápolis e Itúreia, as
Espírito
Santo
(Hebreus
cincos regiões da Palastina, e mais,
9.14).
Tiro e Sidon, duas cidades do exterior em que o Senhor Jesus tamDesta forma, tendo em vista
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todas estas coisas e da poderosa
ação do Espírito Santo de Deus
em Cristo, nosso principal modelo
ministerial, deve surgir no obreiro
a compreensão da importância e
da necessidade de viver uma vida
cheia do Santo Espírito de Deus.
Isto como mandamento do Senhor. Enchei-vos Espírito! (Efésios
5.18-b, Atos 1.4; Lucas 24.49).
O convite urgente que temos
nestes textos é que devemos colocar isto como prática em nossas vidas pastorais hoje.

I.)

A promessa do dom do Espírito Santo diz a respeito
de todos: Porque

a promessa vos diz a respeito à
vós, a vossos filhos e a todos os
que estão longe: a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.
(Atos 2.39).
a) O segredo para o Obreiro manter-se cheio do Espírito Santo
é somente que ele deve viver
em contínua perseverança
diante do altar de Deus, em
oração, a exemplo dos apóstolos. Pois tão logo que ocorreu
a ascensão do Senhor Jesus
no Monte das Oliveiras, eles
voltaram para a casa da irmã
Maria, onde havia um quarto
na parte superior da casa, que
servia como cenáculo para as
reuniões de oração, estavam
ali a saber: Pedro e Tiago, João
e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de

Alfeu, Simão o Zelote, e Judas,
filho de Tiago. (Atos 1.12-13).
Isto em correlato com: (I Tessalonicense 5.17).
b) O texto mostra a “velha prática da oração” era uma pratica
importante para eles, que tão
logo que eles chegaram, foram
de imediato subindo para o cenáculo: Todos estes perseveravam unanimes em oração
e súplicas, com as mulheres, e Maria mãe de Jesus e
com seus irmãos. (Atos 1.14).

c) A forma de vida equilibrada
em Deus deve ser o segredo
para todo e qualquer obreiro
que deseja se manter cheio do
Espírito de Santo. Em outras
palavras, para ter um ministério com fervor espiritual é
preciso viver uma vida de intimidade com Deus e para isso
é necessário levar uma vida
“piamente santa”.

d) Aliás, este é mais um exemplo
deixado pelo Senhor Jesus e
que devemos aceitar o desafio e
seguir, pois tenho certeza que
conosco não pode e nem deve
ser diferente. E foi Ele mesmo,
Cristo, que nos revelou o por
que se mantinha sempre próximo do Pai, e o Pai, próximo
DELE. O Senhor Jesus revelou qual era o segredo daquele
lindo mistério que vivia dizendo: E Aquele que me enviou
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está comigo; o Pai não me
tem deixado só, porque eu
faço sempre o que lhe agrada. (João 8.29).
O segredo revelado para nós
tomarmos como exemplo é que
para mantermos uma melhor
aproximação com Deus, devemos buscar sempre ter o bom
testemunho de Obreiro aprovado. (II Tm 2.15).
e) Como obreiros de Deus, devemos procurar sempre como
melhor agradar o Senhor que
nos chamou para o seu serviço. Devemos compreender a
necessidade de viver em nosso
ministério os exemplos práticos que agradam a Deus,
deixados nas sagradas escrituras. Portanto, procuremos
como obreiros de Deus sermos
cheios do seu Santo Espírito
diante do rebanho que Deus
nos confiou, servindo também
de exemplo ao mesmo. (I Pe
5.2-3)
f) O Senhor Jesus, quando aos
12 anos de idade, foi à cidade de Jerusalém por ocasião
da Festa da Páscoa, mas ao
findar desta celebração, não
retornou com os seus pais ou
com os outros viajantes, ao
perceberem a sua ausência,
eles retornaram a Jerusalém e
o encontraram após três dias
de busca, momento em que
sua mãe, Maria, lhe interroga:
Filho, por que fizeste assim
para conosco? Eis que teu pai
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e eu, ansiosos, te procurávamos. E Ele lhes disse: Por que
é que me procuráveis? Não
sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai?
(Lucas 2.48-49). A súmula de
toda esta responsabilidade e
comprometimento do Senhor
Jesus, desde sua infância é o
desdobramento do seu Santo
Ministério. Ele disse: É porque
Eu sempre fiz o que lhe agrado. (Mateus 3.16-17; 17.5;
Marcos 9.7; Lucas 9.35).
II.)

Importante analisar o
Apostolo Pedro antes e depois do Pentecoste.

a.) Antes do Pentecoste, negou o
Senhor Jesus por três vezes
diante de simples escravos.
(João 18.17,25,27).
b.) Depois do Pentecoste, ele foi
cheio do Espírito. (Atos 2.14,8,11,38).
c.) Pedro cheio do Espírito Santo, diante do sinédrio (Atos
4.7-8).
d.) Pedro e João depois de serem
interrogados pelo o Sinédrio:
E, tendo eles
orado, moveu-se o lugar em que
estavam reunidos; todos foram
cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra
de Deus. (Atos 4.31).
e.) Pedro vivendo na unção do
Espírito Santo cura o coxo
na porta de Nicanor, depois
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Enéias e ressuscita Tabita
(Atos 9.34,40-42).
f.) Na casa do Centurião Cornélio, Pedro fez um relato dos
fatos que haviam acontecido
e caiu o Espírito Santo sobre
todos. (Atos 10.44-47).
III.) Paulo foi cheio do Espírito Santo no momento de sua
conversão. “E Ananias foi, e
entrou na casa, e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão
Saulo, o Senhor Jesus, que
te apareceu no caminho
por onde vinhas, me enviou,
para que tornes a ver e seja
cheio do Espírito Santo.
(Atos 9.17).
a.) Paulo cheio do Espírito Santo
repreende Elimas (Atos 13.711).
b.) Na ilha de Chipre, Paulo e Barnabé cheios do Espírito Santo,
ganharam pra Jesus até o Governador da Ilha. (Atos 13.12).
c.) Paulo nos demonstra como é
importante o obreiro ser cheio
do Espirito Santo, pois quando
ele chegou em Éfeso e encontrando ali alguns discípulos,
disse-lhes: Recebestes o Espírito Santo quando creste? E,
impondo-lhes Paulo as mãos,
veio sobre eles o Espírito Santo; e falavam línguas e profetizavam. (Atos 19.1-8).
d.) A importância do obreiro ser
orientado pelo o Espírito San-

to. Nem prisões e nem tribulações os assustam ou amedrontam. (Atos 20.23).
e.) O obreiro que compreende a
importância em viver cheio
do Espírito Santo, recebe de
Deus revelações e percepções.
É o que podemos ver quando o
Apóstolo Paulo estava em Mileto, mandou chamar os Obreiros de Éfeso e bem logo que
eles chegaram receberam de
Paulo uma substanciosa mensagem de advertência dizendo
lhes: Olhai pois, por vós e por
todo o rebanho que o Espírito
Santo vos constituiu bispos,
para apascentardes a igreja
de Deus que ele comprou com o
seu próprio sangue. Porque eu
sei isto: que, depois de minha
partida entrarão nomeio de vós
lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que, dentre
de vós mesmos, se levantarão
homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto vigiai,
lembrando-vos de que, durante
três anos, não cessei, noite e
dia, de admoestar, com lágrimas, a cada um de vós. (Atos
20.28-31). Leia este texto na
PESHITTA.
f.) Obreiro de Deus, você deve
perceber a importância e a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Paulo era cheio
do Espírito de Deus e na ocasião citada acima, em Mileto
na Ásia, ele entregou, na minha opinião, a mais completa
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de todos as mensagens pregadas por ele. Quando se levantou em defesa da obra de Deus
e hoje, nestes dias em que vivemos, lhe convidamos para
fazer o mesmo, levante como
um obreiro cheio do Espirito
Santo em defesa do evangelho.
(Atos 20.32-38).

IV.)

A necessidade do obreiro
está despertado na obra
de Deus.

a.) O obreiro que não compreende a importância e a necessidade de ser cheio do Espírito
Santo, termina a carreira antes do tempo. A exemplo de
Arquipo, que Paulo o advertiu. (Colossenses 4.17)

CONCLUSÃO
O apóstolo Paulo disse: “Mas
enchei-vos do Espírito Santo”, isso
é um Mandamento. Percebam que
Paulo não disse: “olha, se for possível encham-se”. Mas foi categórico
ao exclamar dizendo: “Deixem-se
encher pelo o Espírito Santo”.
Assim, compreendemos que
o apostolo Paulo não está colocando
uma opção diante de nós, ou uma
escolha para nós fazermos, ele não
está nos fornecendo uma alternativa a ser escolhida, mas ele está nos
dando uma ordem imperativa. Um
mandamento para todos os salvos
na pessoa bendita de Jesus, mui
especialmente para os que foram
chamados para o serviço no reino
de Deus.

b.) Paulo, recomendou a Timóteo
a lembrar e despertar o dom
Desta forma, concluímos
de Deus que existia nele. (II que o obreiro que compreende a
Tm. 1.6).
importância e a necessidade de viver cheio do Espírito Santo, recebe
c.) Davi sabia da importância de de Deus o cumprimento dessa gloser cheio do Espírito Santo de riosa promessa que está por toda
Deus, pois depois de alguns as Escrituras Sagradas e especialinsucessos na sua vida, reco- mente mencionada no livro do pronhece o erro e faz uma ora- feta Joel, onde trata diretamente da
ção ao Senhor Deus repleta efusão do Espírito. (Joel 2.28-32).
de vários pedidos e rogos, em
meio à intercessão ele clamaQue Deus em Cristo se digva ao Senhor: Não me lan- ne de continuar nos abençoando.
ces fora da tua presença
e não retires de mim o teu
Espírito Santo. (Salmo 51).
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CHEIOS DO ESPÍRITO
SANTO PARA SERVIR
Pr.Rayfran Batista
I - A PLENITUDE DO ESPÍRITO
SANTO PARA O SERVIÇO DO REINO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO:

poderá também dotá-lo de sabedoria para qualquer emergência”. Assim, José, cheio do Espírito Santo,
tomou o encargo da economia do
Egito; Administrando os negócios
A Bíblia está repleta de exem- do reino, e com toda a autoridade
plos que testemunham a plenitude e com muita eficiência, José salvou
do Espírito Santo na vida humana da morte milhões de vidas.
para o desempenho do serviço em
favor do reino de Deus. Deus levan- b)O Espírito Santo sobre Moisés:
tou seus obreiros na antiga aliança A este o Espírito Santo capacitou
e os capacitou com o poder do Es- com: (1) Autoridade para liderar
(Sl 77.20); (2) Sabedoria para copírito Santo:
municar
as revelações do Altíssia)O Espírito Santo em José do
Egito: Quando o Espírito Santo mo, falando e escrevendo, inclusive
tem liberdade de ação na vida de sobre os mistérios da eternidade (Is
um servo de Deus, pode habilitá-lo 63.10); (3)Mansidão para Levar as
para os maiores empreendimentos: cargas do povo: ‘’Disse Deus a Moisés: Ajunta-me setenta homens dos
(1)Capacidade para revelação de anciãos... então descerei e ali falarei contigo; Tirarei do Espírito que
mistério, Gn 41.8;
está sobre ti, e o porei sobre eles e
(2)Sabedoria para administrar, Gn contigo levarão a carga do povo...”
41.38. A quem Faraó iria encontrar (Nm 11. 16, 17). Isto feito, foi clacapaz de tão importante tarefa? ramente reconhecido que o Espí“Acharíamos homem como este em rito que habitava sobre Moisés se
quem há o Espírito de Deus?” (Gn havia transportado para os seten41.38 ). Certamente Faraó, olhan- ta anciãos. Em Nm 11.25, lemos:
do para José, disse: “Se o Espírito “Quando o Espírito repousou sobre
de Deus tem mostrado a este jovem eles, profetizaram...” (4)Autoridade
a interpretação dos meus sonhos, e capacitação divina para profeti-
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zar (Dt 18.18; 32.
c)O Espírito Santo sobre Josué:
(1) Autoridade Divina Para Comandar: Josué foi o grande comandante que substituiu Moisés e conquistou a terra prometida, usando
estratégias ensinadas unicamente
pelo Espírito Santo (Js 6 e 10); (2)
Responsabilidade de repartir a
terra prometida na liderança dos
filhos de Israel, depois da morte de
Moisés. Pela imposição das mãos de
Moisés, o Espírito de Deus foi conferido a Josué (Nm 27.18; Dt 34.9).

para os seus dias e sua geração (1
Sm 23.20). Deus ungiu especificamente homens para o ministério
profético e estes, por sua vez, foram guiados pelo ‘’Espírito Santo”.
Eram por Ele movidos a anunciar
a Palavra do Senhor (1 Pe 1. 11; 2
Pe 1. 21); ‘’Então entrou em mim o
Espírito, quando falava comigo” (Ez
2. 2; 3. 24; Ez 3.12,14; 8.3).
II - A PLENITUDE DO ESPÍRITO
SANTO NO SERVIÇO DO REINO
DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO:

d) O Espírito Santo Sobre os Juí- 2.1.O Espírito Santo na Vida de
zes: (1) Otniel, Jz 3.10,11; (2) Gi- João Batista
deão, Por meio de quem o Senhor
A João, o Batista estava destinalibertou Israel dos midianitas liderando trezentos homens Jz 6 e 7; da uma missão de grande interesse
(3) Jefté, do qual está escrito: “En- dos céus. Por isso, o Espírito Santão o Espírito do Senhor veio sobre to manifestou-se nele de um modo
Jefté...”(Jz 11.29). Com tal condi- especial. Ao anunciar o nascimenção, venceu os amonitas e libertou to do corajoso profeta, o anjo disa Israel; (4) Sansão, acerca de quem se: “Será cheio do Espírito Santo, já
lemos, em vários trechos, expres- desde o ventre materno.” Lc 1.15. O
sões como estas: “Então o Espírito Espírito que usaria João para predo Senhor de tal maneira se apos- parar os caminhos do Senhor usou
sou dele...” (Jz 14.6,19; 15.14). Em Zacarias, para preparar o caminho
cada caso é notável as grandes vi- de João, como aquele que seria o
tórias alcançadas por estes homens precursor de Cristo (Lc 1.76-80).
de Deus, quando tudo parecia hu- João, o Batista nos ensina grandes
manamente impossível, tornaram- lições acerca da operacionalidade
-se muito fáceis pelo poder do Espí- e da presença do Espírito Santo. A
plenitude do Espírito pode ser evirito Santo em suas vidas.
denciada:
e)O Espírito Santo nos Profetas
- Autoridade Divina Para Ministrar. a)pela autoridade com que exortava
Uma das marcas do poder do Es- o povo a preparar o caminho do Sepírito Santo nos profetas, naqueles nhor (Lc 3);
dias do Antigo Testamento, era que b)pela firmeza e imparcialidade na
profetizavam ou pregavam a men- mensagem (Lc 3. 5,6, 19);
sagem de Deus, especificamente
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c)pela energia com que denunciava pírito Santo cada líder tem, mas
o pecado, conclamando ao arrepen- de quanto do líder o Espírito tem.
dimento (Lc 3.7- 9);
Deus não dá o Espírito por medida
porque, ou somos dele e nos dedid)pela segurança no ensino (Lc 3. camos ao seu chamado, ou não so10-14);
mos e seguimos por nós mesmos.
e)pela convicção no que falava so- “Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus” (3:34b).
bre Jesus (Lc 3. 15-18).
f)Conforme João, o evangelista escreveu acerca de João, o Batista,
pode-se afirmar que: “Deus não concede o Espírito por medida” – disse João Batista aos seus próprios
discípulos, quando o procuraram,
confusos, para relatar que Jesus e
seus seguidores também batizavam
(João 3:34a).

III-CONSIDERAÇÕES SOBRE A
PLENITUDE DO ESPÍRITO SANTO
E A MARCA DO SERVIÇO CRISTÃO NO REINO:

(1) O ministério do Espírito Santo
e a sua plenitude se evidencia, não
necessariamente pela manifestação
de dons espirituais, mas principalg)Para ele, ninguém poderia receber mente pela produção das virtudes
algo se do céu não lhe fosse dado. do caráter de Cristo na vida do disToda verdadeira autoridade é espi- cípulo de Cristo (Gl 5.16-25; Rm
ritual. E aquele que Deus realmen- 8.14-18).
te enviou tem como característica
principal o fato de dizer exatamente (2) Vivemos nos dias em que o Espírito Santo age com o máximo de
a Palavra de Deus.
atividade no mundo para a converh)João queria que seus discípu- são dos pecadores e quando tamlos soubessem que sua função era bém os crentes podem ser cheios
fazer a vontade de Pai, e que esta do Espírito através da experiência
vontade consistia em revelar Je- do batismo (At 2.1-4; Ef 5.18).
sus Cristo, seu Filho. “Importa que
ele cresça e que eu diminua” – dizia (3) Líderes cheios do Espírito já
(3:30).
não esperam reconhecimento ou
fama. Morreram para si mesmos e
i)Com estas afirmações, o Ba- suas ambições mesquinhas. Estão
tista reafirmou sua fé na mes- cheios de Deus. São vasos de bênsianidade de Jesus e estabele- ção. Assumem a liderança como
ceu um importante paradigma oportunidade de serviço e amor.
para a compreensão do ministé- Andam guiados pelo Espírito e, pelo
rio do Espírito: não se trata do serviço do reino de Deus se santifiquanto cada um possui, mas do cam até que Ele venha!
quanto se deixa possuir. Não é
uma questão de quanto do Es-
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IV - UM LÍDER CHEIO DO ESPÍRI- INTRODUÇÃO:
TO SANTO SERVINDO AO REINO
Dentre todos os personagens
DE DEUS
da Bíblia Sagrada, João o Batista
Texto base: Lc 1.8-25,57-80. Tex- é um dos que mais se destaca e
tos complementares: Lc 3.1-20; chama-nos a atenção por diversos
motivos, mas principalmente por
7.24-35; Jo 1.6-9; 3.22-30
sua biografia inédita em vários asPROPOSIÇÃO: Como ser um líder pectos:
cheio do Espírito e pronto para ser Seu nascimento foi profetizavir no reino de Deus.
OBJETIVO GERAL: Glorificar a
Deus com a proclamação da Palavra e de seu santo propósito para
a vida e o ministério dos líderes e
pregadores desta geração.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Despertar a igreja, principalmente aos pregadores da atualidade quanto a necessidade de
um verdadeiro compromisso
com Deus e com a veracidade
da mensagem que Ele confiou
aos seus mensageiros.
 Orientar a liderança do povo de
Deus sobre a conduta de um
verdadeiro profeta, pregador e
líder a partir das lições da vida
de João, o Batista.

do, anunciado por um anjo de
Deus e fruto de um milagre que
o Eterno operou em sua mãe
Isabel;

 Foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno;
 Seu nome foi dado pelo Anjo
Gabriel e significa: “Deus é misericordioso”.
 Alimentava-se e vestia-se de
modo incomum;
 É
com
João
que
Deus
quebra o silêncio profético de
aproximadamente quatrocentos
anos: “...E veio a palavra do Senhor a João no deserto.”

I-JOÃO BATISTA SERVIU COMO
PROFETA, PREGADOR E LÍDER
ESPIRITUAL, TENDO A CERTE Demonstrar que é possível perZA DO SEU CHAMADO:
manecer cheio do Espírito Santo e pronto para servir como
uma testemunha fiel mesmo em
meio a crise de valores da pós-modernidade.
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 Convocar os líderes cristãos e
fiéis proclamadores da palavra
de Deus para enfrentar e superar os desafios secularistas,
relativistas e liberais contemporâneos a permanecerem cheios
do Espírito Santo e disponíveis
para o serviço do reino de Deus.

1.1.Pertencia a uma família sacerdotal mas tornou-se um pregador.
1.2.Ele era um verdadeiro profeta
e se sentia tomado por sua missão.
1.3.Deus estava com o seu mensageiro fiel no deserto.
1.4.Passou na prova do sofrimento
mas não negou a sua mensagem.
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II-JOÃO BATISTA SERVIU AO 4.2. “Ele vos batizará com o EspíriREINO DE DEUS DIRIGINDO SEU to Santo e com fogo.”
MINISTÉRIO PELO CARÁTER:
4.3. “Eis o cordeiro de Deus que
2.1.Era moralmente puro.
tira o pecado do mundo.”
2.2.Não abusou da influência que
tinha na sociedade.

4.4. “Convém que Ele cresça e que
eu diminua.”

2.3.Pregou a fidelidade do evange- V-JOÃO BATISTA PERMANECEU
lho e no evangelho de modo impar- CHEIO DO ESPÍRITO SANTO
cial.
E SERVIU AO REINO DE DEUS
2.4.Não negou o conteúdo da men- COMO UMA TESTEMUNHA FIEL
sagem que Deus lhe mandou pre- EM UM TEMPO DE CRISE ESPIRITUAL E POLÍTICA:
gar.
III-JOÃO BATISTA SERVIU AO
REINO DE DEUS PREGANDO UMA
MENSAGEM TEOLOGICAMENTE
CORRETA:

5.1.Permaneceu humilde do começo ao fim do seu ministério. Não
chamou a atenção para si mas para
Cristo.

3.1.As Escrituras eram a sua fon- 5.2.Ensinou os primeiros discípute. De quem estamos recebendo in- los de Jesus Cristo. O que estamos
fazendo para preparar a próxima
fluência?
geração de pregadores do evange3.2.“Arrependei-vos...”; “Preparai lho?
o caminho do Senhor e endireitai as
suas veredas...” ; “Não te é lícito 5.3.Viveu de tal forma que chegaram a pensar que ele era o Cristo.
possuí-la...”
3.3.Denunciou o pecado e o cha- 5.4.Era uma voz profética: “Eu sou
a voz do que clama!”
mou pelo seu próprio nome.
3.4.Seu ministério e sua mensa- CONCLUSÃO:
gem foram confirmados por Jesus
Nestes dias difíceis que esCristo, Lc 7.24-35.
tamos vivendo, nossas igrejas não
IV-JOÃO BATISTA CHEIO DO ES- precisam de celebridades ou esPÍRITO SANTO COMEÇOU E TER- trelas para produzir espetáculos
MINOU SEU MINISTÉRIO COM A e apresentação de shows em seus
SUA MENSAGEM CENTRALIZADA púlpitos, mas precisam sim, de pregadores, pastores e líderes como o
EM JESUS:
profeta João Batista, homem que
4.1. “Após mim vem um que é mais defendia a verdade a qualquer cuspoderoso do que eu...”
to e não se deixava intimidar nem
pelas autoridades e nem tão pouco
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pela multidão. Que Deus nos ajude
a imitar este pregador fiel, cheio do
Espírito Santo e de coragem para
denunciar o pecado em nossa geração e apontar a Cristo, o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo! A Deus, toda a glória e todo
o louvor!

SILVA, Rayfran Batista da. Edificando a igreja pelo ensino da
palavra, vol. 2. Arari – MA: DwW
editora, 2016, 168 p.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS:

http://www.institutojetro.com/
Artigos/liderancageral/porliderescheiosdoespirito.html . Disponível
em 26/08/2021.

BÍBLIA DE ESTUDO ANTÔNIO
GILBERTO. Rio de Janeiro, RJ:
CPAD, 2021, 2500 p.

Anotações

40

SILVA, Rayfran Batista da. Nosso Cremos. São Paulo: Reflexão
Editora, 2018, 166 p.

O obreiro e o Espírito Santo

TRANSFORMADOS PELO
ESPÍRITO SANTO
Pr.Daniel Matos
Algumas Definições para relem- mas, principalmente ou teologicabrar:
mente que, para perdoar o pecador, alguém justo teria que morrer
Formar: (1) Dar forma a algo; ter a em seu lugar. Sabemos que isto se
forma de;
cumpriu quando Cristo Jesus nos
amou e a si mesmo se entregou
Deformar: (1) Alterar a forma de;
por nós, sendo nós ainda pecado(2) Deturpar, modificar; (3) Perder
res... (Ef 2.1-10).
a forma primitiva;
O termo “transformar”, impliTransformar: (1) Dar nova forma,
cando atitude própria e aparece no
feição ou caráter a; mudar, modifitexto de Rm 12.2: “E não vos amolcar; (2) Converter; (3) Transfigurar.
deis ao esquema deste mundo, mas
INTRODUÇÃO: O homem foi criado sede transformados... (BBE)” - gr.
santo para permanecer santo, con- metamorphoõ – metamorfose: mutudo, tendo recebido o poder de dar, transfigurar, transformar. Padecisão, o usou para desobedecer lavra composta – meta: indicando
ao Criador, perdendo assim o seu mudança de lugar ou condição, e
estado de santidade, tornando-se morphoõ: formar. Logo, transforpecador. A quebra da ordem ou lei mar: mudar a própria forma.
dada por Deus, mostrou-lhe o peEm se tratando do sentido espiricado e por tabela a necessidade de
tual, o pecado tirou a forma divina
perdão. Para que o pecador fosse
do ser humano e o fez ter a sua próperdoado, haveria um preço alto a
pria forma; para que ele seja transser pago à justiça divina, que não
formado, Deus proveu (Rm 3.23;
implicaria estritamente na obJo 3.16) Cristo - o meio ou mediaservância da lei e sim em receber
dor (1 Tm 2.5; Hb 9.15) e deixa a
perdão de Cristo e lutar por uma
critério do cristão (Cl 3.5-10; 1 Ts
vida transformada. O salário do
5.23,24), decidir por deixar a sua
pecado passou a ser a morte (Rm
própria forma e voltar a ter a forma
6.23): isto representa que, como
divina. Para se entender isto, deve
paga pela transgressão, o homem
se recorrer aos textos sagrados.
pecador estaria morto espiritual,
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I-CRIADO SEGUNDO DEUS.
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conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete”. Após o pecado, Adão
1-O homem idealizado. Gn 1.26 não conseguiu mais reproduzir
“Façamos o homem à nossa ima- a imagem e semelhança de Deus
gem, conforme a nossa “semelhan- como fora criado; agora, reproduz a
ça” (idealização).
sua própria imagem e semelhança.
(Cristo se propõe mudar essa reali2-O homem criado. Gn 1.27: “Criou
dade).
Deus, pois, o homem à sua imagem,
à imagem de Deus o criou; homem 4-Um espelho embaçado. Em Gn
e mulher os criou” (criação).
9.6 está implícito que, mesmo sob
a sentença do pecado (a morte), o
3-O homem formado. Gn 2.7: “Enhomem continua refletindo a imatão, formou o SENHOR Deus ao hogem de Deus (mesmo embaçada), e
mem do pó da terra e lhe soprou
que isto serve para não matar o seu
nas suas narinas o fôlego de vida, e
semelhante.
o homem passou a ser alma vivente” (formação).
III-APÓS A PERDA DA COMUNHÃO COM O CRIADOR, EM4-Deus satisfeito com a Sua criaBORA REFLETINDO A IMAGEM
ção. Gn 1.31 “Viu Deus tudo quanEMBAÇADA, ALGUNS HOMENS
to fizera, e eis que era muito bom”
FORAM ALCANÇADOS PELAS MI(satisfação). O clímax do labor diSERICÓRDIAS E GRAÇA DIVINA,
vino ao criar as coisas visíveis foi
CONSEGUINDO SERVÍ-LO POR
a criação do homem; o adverbio
FÉ: Isso se deu, por terem, em meio
“muito” indica que O Criador ficou
às suas gerações mergulhadas no
satisfeito ao concluir o que planejapecado, escolhido servir a Deus.
ra na Sua eternidade passada e que
concluíra com a criação do homem. 1-Na prática, como funciona a MISERICÓRDIA e a GRAÇA divina
II-A SEMELHANÇA E A IMAGEM
para com o homem?
PERDIDAS.?
a) A misericórdia impede.
1-A autoria do pecado (?). (Gn 3.1;
conf. 2 Co 11.14). Nem Deus nem o b) A graça permite.
homem e sim Satanás: 2 Co 11.14;
2-Mesmo sem liturgia, creram em
Ap 12.9.
Deus. (Refletir sobre o julgamento
2-O caminho escabroso como con- divino segundo A Palavra: Na criasequência da dúvida quanto à or- ção, na consciência, viva, escrita e
dem divina. Gn 3.1-19 narra a que- eterna). (Sl 19; Rm 2.1-16).
da do homem e as consequências
desastrosas por pecar contra Deus. 3-Vendo a degradação moral e entendendo que há um Criador que
3-Criado segundo a espécie huma- ordenou todas as coisas, tomaram
na. Gn 5.3: Adão, depois de pecar, decisões éticas e morais que agra“gerou um filho à sua semelhança, daram a Deus.
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4-Conseguiram crer em Deus, a coração de Deus, (1 Sm 13.14).
despeito do pecado arraigado no
coração – decisão contrária à de IV-COMO O SACRIFÍCIO DE CRISAdão que sendo justo, escolheu de- TO RESTAURA O HOMEM CAÍDO:
sobedecer.
1-Éramos inertes espirituais – sem a
5-Cada um teve uma história que, vida de Deus em nós, com relacionade uma forma ou de outra, deixou mento quebrado, distantes de Deus,
alheios, indiferentes, estranhos, iniensinos:
migos no entendimento, praticantes
a) Andaram com Deus e alcança- de obras malignas... (Cl 1.21).
ram um nível de intimidade, até que
Deus os tomou: Enoque, Gn 5.21-24 2-O Espírito Santo convence o pe– tempo curto em relação a outros cador do pecado, da justiça e do
contemporâneos; Elias, 2 Rs 2.9-14 juízo, Jo 16.8-11.
– em meio a perseguições e destrui3-O Espírito Santo trabalhou por
ção dos profetas da sua época.
nós quando “ouvimos a palavra
b) Foram encontrados íntegros: da verdade, o evangelho da nossa
Noé, Daniel e Jó, Ez 14.13-26. salvação, para crermos em Cristo
Conseguiram transformar a des- e, uma vez crendo, fomos selados
graça em oportunidade para exal- com o Espírito Santo da promessa,
que se tornou o penhor da nossa
tar a Deus.
herança, até que essa herança e
c) Sacrificaram para Deus: Noé, após propriedade do Senhor, seja resgasair da arca com a sua família, sal- tada, para louvor de sua glória, (pavos do dilúvio, Gn 8.20-22; Abraão rafraseado Ef 1.13,14).
(em Siquém), Gn 12.6,7; após ser
chamado por Deus e chegar a (Be- 4-Através da ação do Espírito Santel) Gn 12.8; Jacó, após se encontrar to, Cristo, pelo seu sangue derramado, promoveu a paz entre nós e
com Esaú (em Betel, Gn 35.7).
o Pai celestial (Cl 1.20) e nos recond) A certa altura da jornada, tomou ciliou com Ele através da morte e
a decisão certa: Josué, após repar- morte de cruz (Cl 1.22), com o protir a terra entre os filhos de Israel pósito de nos apresentar a Deus:
e renovar a aliança do povo com o santos, inculpáveis e irrepreensíSenhor, declara a sua decisão de veis (Cl 1.22).
servi-lO com toda a sua casa (Js
5-Cristo nos deu vida, estando nós
24.14-28).
mortos nos nossos delitos e pecae) Mesmo falho, conseguiu clamar dos (Ef 2.1). De inertes espirituais,
pelas misericórdias do Senhor e a passamos a ter a vida de Deus em
alcançou: Davi, rei de Israel, após nós:
reconhecer o seu pecado, se alinhou com Deus (Sl 139 e 51) e foi a) A imagem de Deus, posta no hoencontrado um homem segundo o mem, “primeiro Adão” (Gn 1.27),
embaçada ou desfeita pelo pecado
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(Gn 3.1-19), é refeita pelo “segundo Adão” – Cristo (a perfeita
imagem de Deus), quando a nova
vida que ele oferece, é compartilhada.
b) Recebida a nova vida em Cristo, o novo homem é recriado
(criado novamente, refeito, reerguido, revestido) segundo Deus
(Ef 4.24), para viver segundo a
imagem daquele que o criou e
para o seu pleno conhecimento
(Cl 3.10): crescendo em justiça e
retidão, procedentes da verdade
(Ef 4.24).
c) Essa transformação, de acordo com a decisão voluntária de
se entregar a Cristo e segui-lo,
tem um resultado tão maravilhoso que, aquele que antes era:
distante de Deus, alheio, indiferente e estranho à família espiritual; inimigo (homem natural)
no entendimento; praticante de
obras malignas (Cl 1.21), poderá se apresentar diante de Deus
como: santo, inculpável e sem defeito (Cl 1.22).
V-O TRABALHAR DO ESPÍRITO
SANTO NA VIDA DO CRISTÃO:
O Espírito Santo, como a Terceira
Pessoa da Santíssima Trindade,
tem a Sua função em todas as tarefas da divindade, tendo o seu desfecho no cuidado com a igreja para
apresentá-la ao noivo - Cristo:
A) Em tudo o que foi ordenado pelo
Pai.

2-Na redenção: O Pai planejou (Is
6.8a), O Filho se prontificou (Is
6.8b) e executou e O Espírito Santo incubou (Is 7.17; 9.6; Lc 1.2635), deu vida (Lc 1.39-45; 2.1-14) e
o acompanhou em toda a sua trajetória: entre os doutores (Lc 2.3947); no seu batismo em águas (Lc
3.21,22); no deserto ao ser tentado
pelo Diabo (Mt 4.1-11); nos seus
atos milagrosos, na sua vida de comunhão com o Pai, no ato de amor
ao entregar-se a si mesmo por nós,
ao pedir na cruz que o Pai perdoasse os seus algozes, (Lc 23.34) e reivindicando-o do túmulo (At 2.24;
Rm 8.11; 1 Co 6.14).
3-No ato salvífico: O Pai levou a
cabo o Seu plano – a Ele agradou
moê-lo, fazendo-o enfermar, (Is 53.
10), O Filho executou (Lc 23.34) e O
Espírito Santo o reivindicou do tumulo (At 2.22-24).
4-Na trajetória da Igreja: O Pai está
no trono e tem o controle de tudo
quanto Ele ordenou desde a Sua
eternidade passada, O Filho está à
Sua direita intercedendo por nós e
O Espírito Santo está com a Igreja
na terra:
a) Cuidando:
b) Guiando:
c) Mostrando toda a verdade:
d) Santificando:
e) Adornando com os dons espirituais:

1-Na criação: O Pai planejou, O B) O Obreiro como dom de Deus
Filho executou e O Espírito Santo em formato humano, dado à igreja,
cuidou, chocou, preservou.
deve ser cheio do Espírito Santo.
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VI- COMO E QUANDO ACONTECE A TRANSFORMAÇÃO ESPIRITUAL NA VIDA DO CRISTÃO, ESPECIALMENTE DO OBREIRO?

b) O Espírito Santo, Deus conosco
desde o dia de Pentecostes – Ele nos
livra da lei do pecado e da morte
(espiritual), (Rm 8.2; 1 Pe 1.2) – tem
lugar no íntimo, na nossa nature1-A partir do momento que o cris- za, para trabalhar o perdão divino e
tão toma uma decisão própria e vo- nos ajudar a nos perdoar também.
luntária. É necessário se dedicar a
Deus com intensidade. Isto significa c) A Palavra de Deus – também age
tomar cada dia a sua cruz e seguir no íntimo e afeta nossa vida num
após o mestre (Mt 10.38; 16.24); todo: pensamentos, palavras, atos
é um ato de renúncia voluntária e (1 Co 13.11), costumes e práticas
entrega incondicional a Cristo, para (Tt 2.1). Sempre que um crente,
segui-lo fiel e totalmente até o fim. especialmente obreiro, causa problema, dificuldade, impasse, cisão
2-Quando cultiva uma vida devo- ou se envolve em pecados de ordem
cional disciplinada. Orar a partir moral, falta-lhe conhecimento da
das primeiras horas do dia; estu- Palavra. Quando a ignorância (falta
dar a bíblia diariamente e fazer isto de conhecimento) se alia à presuncom oração e disponibilidade para ção, à falta de vigilância e de oraouvir Deus; estudar bons livros, ção, causa males incalculáveis.
ainda que leia de tudo. Em linhas
gerais, receitamos a medicação e CONCLUSÃO: É necessário nestes
últimos dias em que a igreja atrarelaxamos seu uso.
vessa, que inclusive precedem a
3-Com vigilância em cada detalhe vinda de Jesus, que cada crente,
da vida no dia a dia. São muitas as especialmente o obreiro, busque
investidas contra o obreiro, pois, uma transformação e renovação
sendo ele atingido, o rebanho en- espiritual. Melhor ainda é que, nessa
fraquece. A luta não é contra san- busca, não se deixe nenhuma área
gue e carne (Ef 6.12); os inimigos da vida fora do compromisso com o
do obreiro não são visíveis natural- Senhor. Muitos estão num sono promente; ele precisa de discernimen- fundo, outros vendo a banda passar
to espiritual e só o tem, quem man- e tocar, despreocupados quanto aos
tem a intimidade com Deus.
interesses divino, quando o Senhor
da igreja da qual somos servos, re4-Vivendo uma vida santificada,
quer de cada um que seja encontramediante:
do como servo “bom e fiel”.
a) O poderoso sangue de Jesus – aspecto judicial, (Hb 9.12,13; 13.12) –
tem valor e lugar perante Deus. Os
méritos do cuidado divino para com
o cristão pertencem a Cristo. Ele é
a nossa “confiança” perante O Pai
(1 Jo 3.21).
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