
LIÇÃO 12    UM AMIGO CHAMADO ESPÍRITO SANTO

“Pelo que diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os 

mortos, e Cristo te esclarecerá”, Ef 5.14.

O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade.

Ele foi enviado a terra com 5 funções principais:
1. Consolar (Jo 14.16);

2. Interceder (Rm 8.26);

3. Fortalecer (At 1.8);

4. Instruir (Jo 14.26);

5. Convencer (Jo 16.8).

O que é o despertamento pelo Espírito Santo?
É o ato de acordar e abrir os olhos para aquilo que realmente 

importa, é ter a certeza de estar no centro da vontade de Deus.

O Espírito Santo pode e quer despertar o homem para que 

a grande obra de Cristo se realize, porém, este despertar está 

condicionado a alguns fatores:

1º - O Espírito Santo só age na vida de quem lhe dá opor-
tunidade para tal.

Ex: Quando uma pessoa aceita ouvir a Palavra de Deus, e 

abre seu coração para Jesus, o Espírito Santo age convencen-

do-a que é uma pecadora e precisa se arrepender.

“Eis que estou a porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e 

abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comi-

go”, Ap 3.20.

2º - Para o despertamento Espiritual é necessário uma 
constante busca pelas coisas de Deus.

É impossível ser despertado pelo Espírito Santo, ou seja, en-

tender os propósitos de Deus se formos negligentes, indiferen-

tes e presunçosos.

Sansão brincou com as coisas de Deus e não se despertou 

para os propósitos do Senhor:“...Porque ele não sabia que já o 

Senhor se tinha retirado dele”, Jz 16.20b.

3º - O Despertamento Espiritual está condicionado a 
minha conduta diária.

Devemos ter uma conduta condizente com a vontade de 

Deus em todos os aspectos, familiar, conjugal, profissional, mi-

nisterial, etc. A maneira que comporto diariamente demonstra 

a minha busca para ser cheio do Espírito Santo.

“E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, 

mas enchei-vos do Espírito”, Ef 5.18.

Quem é despertado pelo Espírito Santo enfrenta as lutas e diz:

“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”, 2Tm 4.7.

O Despertamento através do Espírito 
#conectou?
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