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Quando recebemos o Espírito Santo de Deus 
em nossa vida, somos espontaneamente impulsio-
nados à transformação. Sua presença nos equipa, 
direciona e ajuda a viver uma vida limpa para a 
glória de Deus.

O Espírito Santo causa em nós mudança de vida. 
“E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de 
vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para 
perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espíri-
to Santo”, At 2.38. 

Pedro disse isso após o mover impactante do 
Espírito Santo no meio dos discípulos. O texto diz 
que muitos duvidaram do que estava acontecendo. 
Então, Pedro começa pregar àquele povo. Ele lhes 
dizia que todos poderiam receber o Espírito Santo. 
Para isso, era preciso crer no Messias, mudar de 
atitude e abandonar as práticas pecaminosas. 

É vontade de Deus que todo homem receba o 
Seu Espírito. Quando o homem reconhece esse fei-
to maravilhoso e renuncia os seus pecados, auto-
maticamente ele recebe o Espírito em seu coração. 
O arrependimento voluntário do homem acarreta a 
mudança de vida, que é motivada pelo Espírito de 
Deus, pois é Ele quem nos convence.

Outra causa importante é o preenchimento das 
lacunas da alma. “E eu rogarei ao Pai, e ele vos 
dará outro Consolador, para que fique convosco 
para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo 
não pode receber, porque não o vê, nem o conhe-
ce; mas vós o conheceis, porque habita convosco 
e estará em vós. Não vos deixarei órfãos; voltarei 
para vós”, Jo 14.16-18.

Essa presença em nós preenche os vazios do 
nosso ser e enche nossas vidas de amor. Deus 
sabia que, após a morte de Jesus, o homem se 
sentiria só; por isso, enviou Seu Espírito para 
suprir todo e qualquer sentimento de abandono. 
Não ficamos órfãos! Cristo ressuscitou, e Seu Espí-
rito habita em nós.

A presença do Espírito nos reveste de poder. 
“E todos foram cheios do Espírito Santo e co-
meçaram a falar em outras línguas, conforme 
o Espírito Santo lhes concedia que falassem”, 
At 2.4. Essa presença nos enche do Seu poder 
sobrenatural. Perceba que o acontecimento no 
dia de Pentecostes só é possível por conta da 
capacitação do Espírito Santo.

Permita que essa Presença maravilhosa invada 
todo o seu ser e realize a obra que precisa ser feita. 
Ser morada do Espírito é poder desfrutar constan-
temente das maravilhas de um Deus poderoso e 
abençoador.

O que a presença do Espírito de 
Deus causa em nós?
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