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Shalom queridos,  

Continuamos hoje a parte 3 e final do Estudo sobre O Batismo no Espírito Santo.  

ILUSTRAÇÃO - TEMPO PARA DEUS 

Certa feita um grupo de seminaristas foi fazer uma prova de uma única questão: Fale 
sobre Deus e sobre o diabo. 

Foi-lhes dado alunos 60 minutos para responder. 

Um deles pegou uma folha e começou a escrever sobre Deus. 

Dissertou sobre suas maravilhas, sua obra, seu Filho, sobre a salvação. E o fez de 
maneira tão apaixonada que, não atentando para o relógio, passaram-se 59 
minutos. 

Quando o professor alertou que faltava apenas um minuto, o jovem escreveu no 
rodapé da página: 

– FIQUEI TÃO ENVOLVIDO COM DEUS, QUE NÃO TIVE TEMPO PARA 
SATANÁS. 
 
Apesar de não ter cumprido o que lhe foi solicitado, sua dissertação foi considerada 
a melhor de todas.  

Fonte: (https://www.sitedopastor.com.br/tempo-para-deus/) 

Medite sobre a ilustração, e reflita como Ela se aplica no seu dia a dia com Deus?    

Vamos conhecer agora suas atribuições, os resultados, as condições e a necessidade 

de sermos Batizados no Espírito Santo.  

7. Atribuições do Espírito Santo na vida do Cristão 

 

Diz o Salmista que D’us conhece nossa estrutura, e sabe que somos pó, (Salmos 

103:14), deste modo, nos capacita pelo Seu Espírito Santo para que possamos 

vencer nossas lutas interiores, onde nossa natureza carnal, milita contra o Espírito, 

(Gálatas 5:17).  

Vejamos alguns versículos que citam O Poder que o Espírito Santo nos dar para 

vencermos as Batalhas:  
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 Nos capacita para uma vida de poder.   

Atos 1:8  Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. (Poder para 

viver uma vida que agrada a Deus e Poder para testemunhar do evangelho ao 

mundo ao nosso redor. 

 

 Autoridade e poder sobre os demônios.  

Marcos 16:16-17 Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que 

creem: em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas; (Há um mundo 

espiritual real e contencioso contra o Reino de Deus em nossas vidas). 

 

 Poder de cura sobre os enfermos  

Atos 16:18 pegarão em serpentes; e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes 

fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. 

(Testemunharmos o Poder e os sinais que acompanham os que creem). 

 

Você pode orar agora? Ore com fé: “Querido Deus e Pai, em Nome de Jesus Cristo, 

me dê O Poder do Seu Espírito me faça ser cheio(a) deste Poder e desta autoridade! 

Eu recebo e já te agradeço!” Amém! 

 

8. Resultados do Batismo no Espírito Santo 

 

Temos alguns pontos que servem de parâmetro para sabermos se somos Batizados 

no Espírito Santo, e se de continuo, perseveramos para nos manter em uma vida 

transbordante no Espírito. (Gálatas 5:16) 

 

 Temos maior sensibilidade contra o pecado (João 16:8); 

 Desenvolvemos uma vida que glorifica a Jesus Cristo (João 16:13,14); 

 Recebemos mensagens proféticas e louvores (Atos 2:4-17/ 1Cor. 14:2;15); 

 Recebemos visões da parte do Espírito (Apocalipse 1:9-20); 

 Temos manifestações de dons espirituais (I Cor. 12:4-10); 

 Temos maior desejo de orar e de interceder (Atos 2:41,42/ Romanos 8:26). 
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Você poderia comentar sobre o resultado do Espírito Santo em sua vida? Dos pontos 

mencionados, quais se encaixam em sua vida hoje? 

 

9. Condições para receber o Batismo no Espírito Santo 

 

Para termos direito a esse Batismo no Espírito Santo e suas bênçãos, devemos aceitar 

o Reino do Céus e tomar posse, veja como acontece:  

 

 Devemos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador (Atos 2:38-40); 

 Devermos buscar e obedecer a Deus (Atos 5:32); 

 Devemos nos consagrar e nos dedicar a Ele (II Timóteo 2:21). 

 

Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim? Então Seja cheio do 

Espírito Santo agora! Peça esse enchimento agora! Ore a Deus!  

 

Agora, se não aceitou JESUS, gostaria de fazer agora? Então ore assim:   

 

“Pai, eu oro, e aceitou o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, perdoa todos 

os meus pecados e escreve o meu nome em seu livro da vida, recebo essa nova vida, 

Em nome de Jesus!”   

 

Seja bem-vindo(a) ao Reino! Podemos nos alegrar! 

 

10. A necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo 

 

Existe uma necessidade Real para sermos cheios do Espírito de Deus. Essa 

necessidade é pelo fato de vivermos em mundo que jaz no maligno e também por 

possuirmos uma natureza, um corpo, que é sujeito ao pecado, e desde modo, 

pontuamos algumas explicações que nos ajudaram a entender melhor a necessidade 

urgente de sermos cheios do Espírito:  

   



Guia de Estudo para os NEF’s – MD4 – DISCIPULADO da MASF Brasil 
 

IMPORTANTE: Esse conteúdo é de uso exclusivo da Missão Apostólica Sem Fronteiras, podendo ser impresso 
e ou compartilhado, entretanto, é proibido sua comercialização ou a sua veiculação sem indicação da fonte. 

Elaborado por Apóstolo Doutor Thomé Tavares Filho e Apóstolo Yves Marcel Garcia.  
https://www.masfbrasil.com / https://www.facebook.com/MASFBrasil/  

 O propósito de Deus é que sua Igreja esteja sempre abastecida com o óleo 

do Espírito, esteja cheia do Espírito Santo (Mateus 25:1-13); 

 O enchimento traz uma nova graça e ânimo; (Por servirmos a Deus no Reino 

de Cristo, o mundo das trevas se torna oposição); 

 O Espírito Santo nos adestra; (Nos disciplina e nos ensina); 

 O Espírito Santo traz luz sobre o nosso entendimento (Efésios 1:18); 

 O batismo no Espírito é uma conquista de Jesus para que a Sua Igreja viva 

em plenitude até o dia que partiremos para estar com Cristo. (João 16:7/ 

Lucas 24:49); 

 

Pelo que aprendemos neste estudo, você pode ter uma atitude diferente nesta 

semana, onde passará a buscar mais a presença do Espírito Santo vivendo esse 

Batismo.  

 

Quais atitudes você pode ter essa semana de mudança em sua vida Espiritual para 

ser cheio do Espírito Santo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


