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A Unção dobrada do Espírito Santo – Parte 3 

Essa semana continuaremos a estudar sobre o Espírito Santo, como podemos ter 

mais de sua presença... 

8. Condições Básicas para se receber a porção dobrada do Espírito Santo  

 

8.1. É necessário romper com o velho homem 

 Eliseu vivia lavrando o campo como agricultor; 

 Filipenses 3:13 Esquecendo-me das coisas que para atrás ficam; 

 A nossa vida passada é cheia de mágoas, ressentimentos, mazelas, 

tendências carnais, obrigações sociais; preocupações hodiernas, 

envolvimentos com coisas materiais, e tudo isso nos consome. 

Precisamos conservar um desejo e uma dependência do Espírito de D’us, precisamos 

lembrar que quando sabemos que precisamos do Espírito Santo mas a nossa 

vontade não é de querer busca-lo, esse é o sinal pelo qual precisamos perseverar em 

busca-lo, pois a carne, que é a nossa natureza humana caída, contende contra o 

Espírito de D’us (Gálatas 5:17), ou seja devemos anelar pelo Espírito Santo, assim 

como a corsa anseia pelas águas (Salmos 42:1).  

 

8.2. É necessário caminharmos ao lado de Jesus 

 Elias tinha que partir de Gilgal com passagens por Betel, Jericó, e 

finalmente chegar ao Jordão; 

 A obtenção dessa unção poderosa nos faz marchar e caminhar, 

superando obstáculos e nos aproximando da grande benção; 

 O inimigo tenta nos reter, nos deter, nos manietar e até nos escravizar, 

tal como fez com o povo de Israel no Egito. 

 II Reis 2:2 Disse Elias a Eliseu. Fica aqui em Gilgal porque o Senhor me 

enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive 

a tua alma, não te deixarei. E assim ambos desceram a Betel. 

Assim como Elias foi com Eliseu, assim como O SENHOR está ao nosso lado 

devemos ficar juntos a Ele para nos recebermos de sua porção.    
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8.3. É necessário que saiamos do comodismo espiritual 

 Gilgal era uma cidade que representava um memorial religioso do passado; 

 Josué 5:9 Disse mais o Senhor a Josué: “Hoje removi de vós a vergonha do 

Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje”. 

 Naquele lugar havia somente lembranças do passado, e não havia mais a 

nuvem da glória de Deus durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a 

noite; 

Precisamos olhar e perceber que mesmo no lugar onde há apenas lembranças da 

vergonha, Ele quer se manifestar continuamente, retirar de nós o opróbrio. 

Precisamos dar um passo de fé em direção a Ele, será que podemos assim fazer?   

 

8.4. É necessário que cheguemos a uma total consagração  

 II Reis 2:2b E assim chegaram a Betel. 

 Betel era lugar de grandes consagrações; 

 Abraão armou sua tenda para viver para Deus; 

  Jacó decidiu que desejava ser abençoado por Deus; 

 

Precisamos chegar a Betel para nos consagrarmos, pois só com santidade 

receberemos uma porção dobrada do Espírito Santo.  Santificai-vos porque amanhã 

o Senhor fará maravilhas no meio de vós (Josué 3:5).  

 

8.5. É necessário vencermos os nossos inimigos 

 II Reis 2:4 E assim foram a Jericó. Jericó é o lugar de grandes batalhas 

espirituais; 

 Foi nas cercanias do deserto de Jericó que Jesus enfrentou e venceu Satanás 

40 dias no deserto; 

 Foi onde o povo se reuniu para derrubar o muro e derrotar os gigantes 

daquela terra; 

 É em Jericó que entramos em luta para enfrentar nossos adversários; 

Quando nos dispomos a servir a Deus o inimigo se levanta; Mas é em Jericó 

onde o nosso General toma a frente da batalha e luta ao nosso favor até nos 

dar a vitória. 
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8.6. É preciso que tenhamos visão espiritual 

 II Reis 2: 6 E assim pararam ao Jordão.  Jordão é o lugar em que os 

profetas recebiam grandes visões de Deus. 

 Era onde João Batista batizava; Era onde Jesus se batizou; 

 Foi onde o Espírito Santo se manifestou de forma corpórea em forma de 

um pombo; 

 É onde se manifesta o poder de Deus.  II Reis 2:8 Elias cheio do Espírito 

Santo fez o rio se abrir. 

 II Reis 2:11 Foi onde surgiu um carro de fogo e levou Elias ao céu em 

redemoinho. 

Precisamos chegar ao Jordão, onde rios de águas purificadora vem sobre nós, e a 

bênção acontece. 

 

Conclusão: 

 Existe a necessidade da unção dobrada do Espírito Santo; 

 É necessário rompermos com o comodismo religioso saindo de Gilgal; 

 É necessário chegarmos a Betel para crucificarmos o nosso Eu e vaidade 

religiosa; 

 É necessário chegarmos em Jericó e vencermos as nossas lutas e nossos 

adversários; 

 É preciso que cheguemos ao Jordão, para tomarmos posse das promessas de 

Deus. 

CONVERSE COM O GRUPO SOBRE:  
 

 Como receber a porção do Espírito Santo, baseado neste estudo? 

 Essa semana, entre em um propósito para viver neste nível de unção. 

 

 

 

 

 


