
O que devemos fazer para sermos cheios do Espírito 

Santo?

“O Espírito Santo virá a todos quantos pedem o pão 

da vida para o dar aos semelhantes (TESTIMONIES, v. 6, p. 

90).”

“Ao unirmos o nosso coração ao de Cristo e pormos 

a nossa vida em harmonia com a Sua obra, virá sobre nós 

o Espírito que caiu sobre os discípulos no dia de 

Pentecoste (TESTEMUNHOS SELETOS, v. 3, p. 250).”

“O Espírito aguarda nosso pedido e recepção 

(PARÁBOLAS DE JESUS, p. 121).”

Cada obreiro devia fazer sua petição a Deus pelo 

batismo diário do Espírito. Grupos de obreiros cristãos 

se devem reunir para suplicar auxílio especial, 

sabedoria celestial, para que saibam como planejar e 

executar sabiamente. Especialmente devem eles orar 

para que Deus batize Seus embaixadores escolhidos 

nos campos missionários, com uma rica medida do Seu 

Espírito (ATOS DOS APÓSTOLOS, p. 50 e 51).

“Ponham de parte os cristãos toda dissensão, e 

entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com 

fé peçam a bênção prometida, e virá (TESTEMUNHOS 

SELETOS, v. 3, p. 211).”

“Quando tivermos uma consagração completa, de 

todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá 

esse fato mediante um derramamento, sem medida, de 

Seu Espírito; mas isso não acontecerá enquanto a maior 

parte dos membros da igreja não forem cooperadores de 

Deus (REVIEW AND HERALD, 21 de julho de 1896).”
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Sem o Espírito Santo, 

somos órfãos, 

ficamos sem 

proteção, sem rumo, 

sem vida espiritual. 

Sem o Espírito Santo, 

a vida cristã perde 

a alegria, perde o 

seu sentido.

TEMA 4 - Segunda à noite



A BUSCA PELO ESPÍRITO SANTO

Quando o Espírito Santo habita no coração, guiará o 

ser humano para ver seus próprios defeitos de 

caráter, a se compadecer das fraquezas dos outros, a 

perdoar como deseja ser perdoado. Ele será 

compassivo, cortês, semelhante a Cristo... (A Fé Pela 

Qual Vivo, Meditação Matinal, 1959, p. 53).

Quais são alguns dos benefícios de priorizarmos a 

busca do Espírito Santo?

Precisamos orar, mais do que nunca, pelo batismo 

do Espírito Santo, pois se jamais houve um tempo 

em que precisamos desse batismo, é agora. Não há 

nada que o Senhor nos tem falado com mais 

frequência do que de Seu desejo em nos conceder 

esse batismo e nada poderia glorificar mais a Seu 

nome do que essa concessão. Quando partilharmos 

esse Espírito, homens e mulheres nascerão de novo. 

... Pessoas outrora perdidas serão achadas e trazidas 

de volta (OLHANDO PARA O ALTO, Meditação 

Matinal, 1983, p. 340).

“É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado 

pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o 

coração é purificado. Por Ele, torna-se o crente 

participante da natureza divina. Cristo deu Seu Espírito 

como um poder divino para vencer toda tendência 

hereditária e cultivada para o mal, e gravar Seu próprio 

caráter em Sua igreja (O DESEJADO DE TODAS AS 

NAÇÕES, p. 671)”.

O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na 

alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida 

de Cristo. Reveste o que O recebe com os atributos de 

Cristo. Unicamente os que são assim ensinados por 

Deus, os que possuem a operação interior do Espírito, e 

em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, devem-se 

colocar como homens representativos, para servir em 

favor da igreja (O DESEJADO DE TODAS AS NAÇÕES, p. 

805).

Sem o Espírito Santo, somos órfãos, ficamos 

sem proteção, sem rumo, sem vida espiritual. Sem o 

Espírito Santo, a vida cristã perde a alegria, perde o seu 

sentido. Não temos prazer de estudar a Palavra de 

Deus, não temos prazer nem vontade de ir à igreja... 

Sem o Espírito Santo em nós, não podemos vencer o 

pecado, não podemos vencer o inimigo. Sem ele, será 

impossível cumprir a missão. 

PODEMOS ENCONTRAR ALGUMA RELAÇÃO 

ENTRE O PROJETO 10 DIAS DE ORAÇÃO QUE ESTAMOS 

VIVENDO NESTES DIAS E A EXPERIÊNCIA DOS 

APÓSTOLOS NO PENTECOSTES?

“Durante dez dias oraram os discípulos antes 

de vir a bênção pentecostal. Foi necessário todo esse 

tempo para levá-los à compreensão do que significava 

oferecer oração eficaz, aproximando-se cada vez mais 

de Deus, confessando os pecados, humilhando o 

coração diante de Deus, e pela fé, contemplando a 

Jesus e se transformando à Sua imagem. Ao vir a 

bênção, encheu-se todo o lugar onde estavam 

reunidos e, dotados de poder, saíram para fazer o 

trabalho eficaz pelo Mestre. Sabiam que sem o Espírito 

Santo, não triunfariam na missão que tinham a realizar 

e não permaneceriam fiéis ao Salvador Jesus. O 

batismo do Espírito Santo como no dia de Pentecostes 

levará a um reavivamento da verdadeira religião e à 

execução de muitas obras maravilhosas. Seres 

celestiais estarão entre nós, e homens e mulheres 

falarão movidos pelo Espírito de Deus (E RECEBEREIS 

PODER, Meditação Matinal 1999, p. 151).”

PRIMEIRO
DEUS

Decido fazer da 

busca da plenitude 

do Espírito Santo, 

por meio de uma 

experiência 

genuína de 

reavivamento e 

reforma, a 

prioridade número 

um de minha vida.

Nome:______________________

_____________________________

_____________________________

Data:_______/_______/_______
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