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A Unção dobrada do Espírito Santo – Parte 2 

Essa semana continuaremos a estudar a ação do Espírito Santo... 

6. O Espírito Santo se comunica com os seus santos 

 

 I Reis 19:16 “Passa em Gilgal, e ali encontrarás Elizeu, um servo fiel que me pede 

porção dobrada do meu Espírito, e a ele, ungirás profeta em teu lugar”. 

 

O que O SENHOR deseja e assim o faz, é desenvolver um relacionamento com o 

seu povo. Não devemos esquecer que somos o templo do SENHOR (1Cor 3:16-17). 

O Espírito Santo quer se comunicar com cada um de nós, guiar as nossas vidas e em 

nós ser glorificado. É evidente que tudo o que Ele nos fala deve estar em acordo 

com sua Palavra que é as Escrituras Sagradas, seguindo esse critério não iremos nos 

confundir com as vozes do mundo, do nosso Eu e de satanás com seus dardos 

inflamados.  

Nesta passagem o Espírito de D’us se comunica com Elias para seguir por certo 

caminho, no qual, ele iria encontrar Eliseu, no qual receberia porção dobrada do 

Espírito de D’us, que lhe daria tremenda capacitação para desenvolver o chamado 

pelo qual ele foi designado.   

 

7. O chamado de Elizeu 

 

I Reis 19:19-20 - Partiu pois Elias dali e achou Eliseu em Gilgal, que andava lavrando 

com 12 juntas de bois adiante dele.  Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre 

ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e 

a minha mãe e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta pois “já sabes o 

que fiz contigo”.  

Segundo a pequena Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer, Gilgal significa, Círculo. 

Trazendo para nossa vida espiritual, Gilgal é um lugar de aliança como um círculo, 

lugar de formação de profetas, servos e líderes, todo nós temos um “Gilgal” para 

fazer aliança. Nesse entendimento, qual a “Gilgal” que você estar hoje? Deixe de 
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lado hoje o que te impede de fazer aliança com O SENHOR e receba a visitação 

dEle.  

Ilustração – Sendo cheio do Espírito Santo 
 
Três jovens chegaram para o pastor e perguntaram: 

– Pastor, a Palavra diz “enchei-vos do Espírito Santo”, mas como se faz isso? 

O pastor lhes entregou uma peneira e disse: 

Vão até o rio e encham essa peneira com água, quando conseguirem vocês terão a resposta. 

Os três jovens foram um tanto quanto duvidosos. Chegando no rio, eles tentaram, mas não 

conseguiram. 

Dois disseram: 

– Aquele pastor está louco! Vamos embora, senão ficaremos o dia todo aqui. 

Horas mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas um dos jovens que 

mergulhava a peneira e levantava, repetidas vezes. Ao ver o pastor ele disse meio triste: 

– Ah, pastor, quando eu mergulho a peneira no rio ela fica cheia, mas quando tiro ela 

esvazia! 

Ele disse: 

– Essa é a sua resposta, meu jovem! Mas veja, você só poderá ser cheio do Espírito Santo 

enquanto permanecer mergulhado NEle. Se sair, esvazia. 

(Fonte: https://www.pastorazevedo.com.br/ilustracao-sendo-cheio-do-espirito-santo/) 

 

7.1. “Já sabes o que fiz contigo” –   A transferência da unção 

 A unção de Moisés para Josué; A unção de Elias para Elizeu; A unção de Jesus 

para os seus discípulos no monte da transfiguração; A unção no dia do 

Pentecostes para toda a Igreja; A unção que está sob a vida dos pastores, os anjos 

da Igreja; 

É interessante notar que O SENHOR usa seus ministros para ministrar ou transferir 

a Unção do Espírito a seus próximos ministros e servos. Podemos dizer que, aqueles 

que tem fome e sede de justiça serão fartos (Mateus 5:6). 
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Exemplo: Os vários tipos de unção: 

 A unção da revelação de João em Pátmos para Samuel Doctorian (Pastor 

Libanês, nasceu 1930 em Beirute); 

 A unção do óleo da alegria para Randy Clarck no Canadá (Avivalista); 

 A unção de cura, milagres e maravilhas em Benny Hinn e Mark Shubert (Pastores 

Americanos, Avivalistas): 

 A unção da multiplicação para o ministério da última colheita concedido a Paul 

Young Cho (Pastor na Coreia do Sul) para César Castellanos (Pastor 

Colombiano), René Terra Nova (Apostolo Brasileiro, Amazonas) e para o mundo 

inteiro. 

CONVERSE COM O GRUPO SOBRE:  
 

 O Espírito Santo se comunica com seus santos? Como acontece? 

 Como aconteceu o chamado de Eliseu?  

 Como acontece a transferência de Unção? 

 Cite os tipos de transferências de unção estudados. 

 Como esse estudo pode ajudar você a entender mais sobre a Unção do Espírito 

Santo, e como isso pode trazer crescimento Espiritual em sua vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


