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Você já ouviu a expressão: “Somos o templo 
de Deus” ou “Somos a morada do Espírito”? Elas 
surgiram após o dia de Pentecostes, quando o 
Senhor escolheu derramar o Seu Espírito sobre 
os homens. Sabemos que, antes de ir para o Pai, 
Jesus disse aos discípulos que eles não estariam 
sós, pois o Consolador estaria com eles. Chegaria o 
dia em que as lacunas da alma do homem seriam 
preenchidas pela presença do próprio Deus nos 
corações. Nós somos privilegiados por viver após o 
derramamento do Espírito sobre os homens. Agora 
podemos desfrutar da Sua maravilhosa presença!

O que a presença do Espírito causa em quem o 
recebe?

1- Mudança de vida: “Pedro respondeu: ‘Ar-
rependam-se, e cada um de vocês seja batizado 
em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus 
pecados, e receberão o dom do Espírito Santo’”, At 
2.38.  O segundo capítulo de Atos narra os acon-
tecimentos do dia de Pentecostes. O texto bíblico 
mostra que muitos duvidaram do que estava acon-
tecendo. Então Pedro começa a pregar, dizendo 
àquele povo que eles também poderiam receber 
o Espírito Santo. Para isso, eles precisariam crer no 
Messias e mudar suas atitudes, abandonando as 
práticas pecaminosas. É da vontade de Deus que 
todo homem receba o Seu Espírito; por isso Jesus 
morreu na cruz. Quando o homem reconhece esse 
feito maravilhoso e renuncia aos seus pecados, ele, 
automaticamente, recebe a Jesus em seu coração. 
O arrependimento voluntário acarreta mudança 
de vida, a qual é motivada pelo Espirito Santo, que 
convence o homem de seus pecados.

2- Preenchimento da alma: “E eu pedirei ao Pai, 
e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com 
vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mun-
do não pode recebê-lo, porque não o vê nem o 
conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com 
vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos; 
voltarei para vocês”, Jo 14.16–18.

A presença do Espírito Santo em nós preen-

che o vazio que existe em nossa alma. Deus sabia 
que, após a morte de Jesus, o homem se sentiria 
só. Por isso, Ele enviou o Espírito para eliminar 
todo e qualquer sentimento de abandono.

3- Revestimento de poder: “Todos ficaram cheios 
do Espírito Santo e começaram a falar noutras 
línguas, conforme o Espírito os capacitava”, At 2.4. 
A presença do Espírito Santo em nós nos capacita a 
viver o Seu poder de forma sobrenatural. Perceba 
que o acontecimento no dia de Pentecostes só foi 
possível por que o Espirito Santo os capacitou.

4- Movimento para evangelizar: “Mas recebe-
reis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre 
vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém 
como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins 
da terra”, At 1.8. O Espírito Santo é a chama que 
aviva e motiva a Igreja para a evangelização.

Permita que o Espírito Santo invada todo o seu 
ser e realize o propósito de Deus em sua vida. Ser 
motivado pelo Espírito Santo é poder desfrutar 
das constantes maravilhas de um Deus poderoso e 
abençoador.

E todos foram cheios do Espírito Santo
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