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Texto: Rom. 8: 14-16e 28    
Leitura: Rom. 8: 1-17 

Queridos irmãos,  

Hoje é o dia de Pentecostes.  Hoje nós nos lembramos que faz 
quase dois mil anos que Cristo derramou o Espírito de Deus sob a 
igreja em Jerusalém. Sob os apóstolos e sob outros membros da 
igreja. Foi o início da colheita. Depois disso os apóstolos foram 
enviados para Judéia, Samaria e até os confins da terra, para 
proclamar o evangelho da ressurreição de Jesus Cristo; eles foram 
enviados para semear a palavra de Deus e para colher o resultado. 
Às vezes a cem, às vezes a sessenta e às vezes a trinta por um. 
 
O dia de Pentecostes, irmãos, foi um dia especial na história deste 
mundo. Neste dia começou a conquista de Jesus Cristo para vencer 
o mundo. Não com força, nem com violência, mas com o poder 
irresistível do Espírito Santo. Este primeiro dia de Pentecostes, 
cinqüenta dias depois da ressurreição de Cristo, marcou o início da 
campanha espiritual de Jesus. Cada ano a igreja lembra-se do dia 
de Pentecostes. 
 
Mas, irmãos, isso não quer dizer que só neste dia o Espírito de Deus 
estava ativo. Nada disso! De fato podemos dizer que cada dia é um 
dia de Pentecostes; pois o Espírito de Deus continuou o seu trabalho 
desde aquele primeiro dia de Pentecostes até agora Ele está 
trabalhando neste mundo para conquistar espiritualmente os 
corações das pessoas que vivem nas trevas; para livrar todos que 
vivem na escuridão, na tristeza; todos que não têm esperança; 
todos que pensam que não há vida depois da morte; todos que têm 
medo para morrer; todos que procuram uma segurança, uma 
consolação, para esquecer a sua miséria, para esquecer o seu 
futuro. 
 
Há pessoas que procuram esquecer seus problemas ou aliviar a sua 
vida com drogas; outras usam bebidas alcoólicas para fugir da 
realidade. E existem aquelas pessoas que procuram felicidade numa 
vida com outras mulheres. Isso tudo elas fazem para esquecer a 
miséria na sua própria casa ou na sua própria vida. 
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A bíblia, irmãos, chama esta vida uma vida em escuridão. Uma vida 
nas trevas. Uma vida sem esperança. Uma tal vida muda 
completamente se o Espírito de Cristo entrar. O Espírito de Cristo 
nos ensina que há esperança neste mundo; o Espírito de Cristo nos 
mostra a única esperança que existe: Jesus Cristo. 
 
O Espírito de Cristo é como o raio do sol. O raio do sol toca o meu 
corpo e sinto o calor do sol. O raio do sol não é o sol, mas me deixa 
sentir o sol. O raio é dependente do sol. Se não houver sol, não 
haverá raios. Assim funciona também o Espírito de Cristo. O Espírito 
de Cristo é como o raio do sol. O Espírito de Cristo entra na minha 
vida e me deixa sentir o calor de Cristo. O Espírito de Cristo não é 
Jesus Cristo, mas me deixa conhecer Jesus Cristo. 
 
O Espírito não funciona independentemente, mas Ele depende de 
Cristo. Sem Cristo, o Espírito não pode fazer nada. Cristo é o sol da 
nossa vida. Ele dissipa a escuridão pelo poder do seu Espírito. O 
Espírito de Cristo me deixa sentir o poder de Cristo; O Espírito de 
Cristo me garante esse poder. Se o Espírito de Cristo entrar na 
minha vida, ele me dará poder, esperança, vida. Ele me dará 
consolação em toda minha miséria. Sobre isso quero falar hoje: 
 
O Espírito de Cristo nos consola tanto na vida como na hora 

da morte. 
 
1) O Espírito nos garante a vida eterna. 
2) O Espírito nos prepara para a Vida Eterna. 

 
O Espírito nos garante a vida eterna. 

 
É isso mesmo, irmãos. Ninguém recebe a vida eterna, se ele não 
tiver o Espírito Santo. Primeiramente, devemos ter o Espírito Santo, 
e depois disso receberemos a vida eterna. Quem não tem o Espírito 
Santo, não entrará na vida eterna. O Espírito Santo é a nossa 
garantia que entraremos na vida eterna.  
 
É como um convite. Vamos supor que uma pessoa irá organizar 
uma grande festa. Uma festa bem bonita. E antes da festa ela 
manda os seus convites a várias pessoas, também a você. Este 
convite é uma garantia que você pode participar na festa. Sem 
convite você não entra. Só as pessoas que têm este convite podem 
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entrar na festa. Já antigamente, as pessoas mandavam um convite 
por um escravo. Elas mandavam um escravo convidar certas 
pessoas para participar da festa. Em nome do seu senhor o escravo 
entregava a mensagem.  
 
Por isso Cristo nos mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo 
mandou os apóstolos para o mundo para convidar as pessoas para a 
grande festa de Jesus Cristo. A grande festa da vida eterna. Os 
apóstolos ultrapassaram o mundo e em todo canto eles falaram 
sobre Jesus Cristo. Eles falaram sobre a sua vida, sobre a sua morte 
e especialmente sobre a sua ressurreição. Cristo venceu a morte e 
entrou na vida eterna.  E Cristo está convidando todas as pessoas 
que o seu Pai predestinou (Rom. 8: 29): “Porquanto aos que de 
antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes 
à imagem de seu Filho, afim de que ele seja o primogênito entre 
muitos irmãos”.  
 
Por isso Jesus Cristo mandou o seu Espírito e o seu Espírito ativou 
os apóstolos. E depois deles o espírito ativou missionários, pastores 
e presbíteros para continuar com este trabalho. A cada geração o 
convite de Deus deve ser distribuído. Em todos os países. A festa da 
vida eterna já começou e muitas pessoas já foram convidadas. Mas 
ainda faltam outras pessoas. A festa continua. E Deus ainda manda 
os seus convites, Pois Ele é longânimo, não querendo que nenhum 
pereça, senão que todos chegam ao arrependimento (2 Pe. 3: 9).  
 
Assim também o apóstolo Paulo mandou uma carta aos Romanos. E 
nesta carta ele os lembrou dessas coisas. Ele escreveu: “Se habita 
em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, 
esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos 
vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, 
que em vós habita.” (Rom. 8: 11). 
 
Então, irmãos, isso é uma coisa importante! Nós temos a garantia 
que vamos participar na festa da vida eterna. Se habitar em vós o 
Espírito de Deus! Pois só ele tem essa garantia quem tem o Espírito! 
Essa é uma observação importante para todos nós. Pois o fato, que 
somos membros da igreja e que estamos participando neste culto, 
ainda não quer dizer que o Espírito habita em nós.   
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Há pessoas que visitam a igreja, não por causa do Espírito, mas por 
causa de outros motivos. Motivos da carne. Pode ser que elas 
precisam de ajuda, que elas precisam de dinheiro, uma roupa ou 
outras coisas para aliviar a sua miséria. Elas sabem que aqui na 
igreja elas podem receber alguma coisa. 
 
Há também pessoas que vêm para a igreja por que elas se sentem 
sozinhas, elas procuram amizade ou um namorado. Outras pessoas 
gostam de ser divertir. Gostam de ouvir um bom pregador ou um 
coral cantar. Elas gostam de ver um espetáculo, com muito barulho, 
muitos gritos e muito fogo. O que as pessoas estão dizendo, isso 
não é importante. Mas o que as pessoas estão fazendo, isso sim é 
importante. Tudo isso irmãos, são os desejos da carne. A carne quer 
cumprir os seus desejos.  A carne quer se divertir; A carne quer se 
alimentar; A carne quer olhar à beleza das mulheres e a riqueza dos 
homens.  
 
O Apóstolo Paulo sabia disso. Por isso ele diz a congregação em 
Roma: “Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas 
da carne; mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do 
Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do 
Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade 
contra Deus; os que estão na carne não podem agradar a Deus. 
Vós, porém não estais na carne, mas no Espírito, se, de fato, o 
Espírito de Deus habita em vós”. 
 
Presta atenção nisso, irmãos. Paulo fala à congregação de Roma. “A 
todos os amados de Deus, que estais em Roma” (Rom. 1: 7). Ele os 
chama “irmãos” (Rom. 8: 12). Mas por outro lado sentimos uma 
dúvida nas palavras de Paulo. Num lado ele diz: “Vós, porém, não 
estais na carne, mas no Espírito”. Mas no outro lado ele diz 
também: “se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós”. Parece 
que Paulo tem dúvidas. Num lado ele acredita que os irmãos estão 
no Espírito, mas no outro lado ele se pergunta “se, de fato, o 
Espírito de Deus habita em vós”.  
 
Isso é a realidade da igreja, irmãos. A igreja num lado é a reunião 
das pessoas, que são escolhidas para a vida eterna. Mas por outro 
lado existem também pessoas falsas dentro da igreja. A Bíblia fala 
sobre hipócritas: pessoas que dizem que são crentes, mas de fato 
elas não são crentes. É uma outra plantação. Como Jesus nos 
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ensinou na parábola do joio e do trigo. No meio do trigo cresce o 
joio. E o joio parece muito ao trigo, mas não é igual ao trigo. O joio 
não dá frutos e o verdadeiro trigo sim. Mas tudo é misturado, pois o 
inimigo de Deus chegou e jogou a semente errada no meio do trigo. 
E os dois crescem ao mesmo tempo. Isso é a realidade da igreja: há 
joio e trigo em cada igreja.  Há pessoas que cogitam das coisas da 
carne, e há pessoas que cogitam das coisas do Espírito. 
 
Por isso é importante para saber “se, de fato, o Espírito de Deus 
habita em vós”? E como saber isso, irmãos? Como saber “se, de 
fato, o Espírito de Deus habita em vós”? Há pessoas (e igrejas) que 
estão dizendo que o falar em línguas é um sinal que o Espírito de 
Deus habita em nós.  E se elas pensam no falar em línguas, elas 
pensam na língua dos anjos. Uma língua estranha, que ninguém 
pode entender.  Mas têm cuidado, irmãos! Não se deixe enganar 
com isso.  Pois: 

 
1) O falar em línguas no primeiro dia de Pentecostes foi em 
línguas humanas. Foram as línguas humanas de todos os 
povos em redor de Israel daquela época. 

 
2) Isso aconteceu só quatro vezes, conforme a promessa de 
Cristo. Isso aconteceu em Jerusalém (Atos 2),  em Samaria 
(Atos 8: 17) e quando os apóstolos começaram o seu 
trabalho no meio dos gentios (Atos 10). E cada vez o 
Espírito de Cristo confirma que os apóstolos estão no 
caminho certo, conforme a promessa de Cristo, feita em 
Atos 1:8. 

 
3) Depois disso Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios e 
nesta carta ele mostra que o dom supremo é ... o amor. (1 
Cor. 13).  

 
 
4) E ainda numa outra carta (às Gálatas) Paulo fala sobre as 
obras da carne e o fruto do Espírito. Lá ele disse: “Digo, 
porém: andai no Espírito e jamais satisfareis à 
concupiscência da carne. Depois disso ele fala sobre as 
obras da carne e ele diz que os que tais obras praticam, 
não herdarão o reino de Deus. Eles não entrarão na festa 
da vida eterna.  
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Quais são os frutos do Espírito? O AMOR, em primeiro lugar. E 
com o amor vem também alegria, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estes são os 
frutos do Espírito, irmãos. Quer dizer: podemos identificar as 
pessoas espirituais, observando estes frutos. Cristo não disse, 
falando sobre os profetas falsos, “Pelos seus frutos os conhecereis. 
Colhem-se porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? 
Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má 
produz frutos maus”.  
 
Então, irmãos, o sinal principal para ver se o Espírito de Deus habita 
em nós, é o amor. O amor por Deus em primeiro lugar. E o amor 
para com os nossos próximos em segundo lugar. E este amor deve 
ser um verdadeiro AMOR. No primeiro lugar: Deve ser um amor que 
é um beneficio para o outro e não para nós. Assim funcionam os 
desejos da carne. Quem está cumprindo os desejos da carne, faz 
também amor, mas este amor só serve a sua carne. A carne tem 
também a sua religião (Gal. 5: 20), sendo idolatrias e feitiçarias. 
Coisas religiosas que são usadas para satisfazer os desejos da 
carne. Mas os que são de Jesus Cristo não fazem estas coisas. Eles 
fazem o que o Espírito de Cristo lhes ensina.  
 
Então, irmãos, como reconhecemos a presença do Espírito de Deus 
em nossa vida? Pois é! Pelo AMOR. O Amor vem de Deus. E Ele nos 
mostrou em Cristo e nos dá pelo Espírito. Por isso, João, na sua 
primeira carta, disse: “Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns 
aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, 
aperfeiçoado. E logo depois ele diz: Nisto conhecemos que 
permanecemos nele, e ele, em nós: em que nos deu do seu 
Espírito” (1 João : 12-13). 
 
O Espírito de Deus se manifesta em nossa vida pelo amor, que vem 
de Deus.  Quem mostra este amor, mostra que o Espírito de Deus 
habita nele. E se o Espírito habita nele, ele é herdeiro da vida eterna 
e participará na festa da vida eterna. O Espírito nos garante isso. 
 

O Espírito nos prepara para a Vida Eterna. 
 

O Espírito, irmãos, não fica parado se estar na nossa vida. Se o 
Espírito entrar na vida de uma pessoa, Ele transformará esta vida e 
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isso começa no centro. Ele transformará o seu coração. Se o Espírito 
entra na nossa vida de uma pessoa para habitar, Ele traz o amor de 
Deus. O Espírito vence toda resistência pelo amor, que Deus nos 
mostrou em Jesus Cristo. O Espírito faz isso pela pregação da 
Palavra, por isso João disse em sua primeira carta (2: 5): “Aquele, 
entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem 
sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos 
nele”. 
 
O amor de Deus é o início de tudo. O amor de Deus é a semente 
que foi semeada no nosso coração pela pregação da palavra e pelo 
poder do Espírito. Este amor de Deus é a semente que cresce para 
produzir frutos na nossa vida. Este amor de Deus transformará toda 
nossa vida; João diz (4: 10): “Nisto consiste o amor: não em que 
nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o 
seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E João ainda 
continua e diz: “Amados, se Deus de tal maneira nos amou, 
devemos também amar uns aos outros”.  
 
Estão vendo, irmãos? O amor de Deus é o início da nossa salvação. 
Por causa desse amor Deus mandou o seu Filho, por causa desse 
amor Deus mandou o seu Espírito; por causa desse amor, nós 
começamos amar a Deus e aos nossos próximos. O amor de Deus 
tem um poder enorme.  
  
Assim o Espírito transforma a nossa vida. Ele nos dá o amor para 
Deus; ele nos dá a vontade de seguir Jesus Cristo. Ele nos dá 
esperança para o futuro, conforme a palavra de Paulo: “Se habita 
em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, 
esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos 
vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, 
que em vós habita.” (Rom. 8: 11). 
 
Presta atenção irmãos! O Espírito vivificará o nosso corpo mortal. O 
espírito não fará no futuro, no último dia, mas ele faz isso agora! O 
Espírito já está vivificando o nosso corpo mortal. Pelo amor de Deus, 
pela fé em Cristo.  
 
O nosso corpo estava morto por causa do domínio do pecado. 
Condenado pela morte eterna. Mas O Espírito de Deus vivificou o 
nosso corpo. No momento que o Espírito de Deus entra nossa vida, 
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começa a nova vida. Somos renovados, renascidos pelo Espírito de 
Deus. Uma vida nova com Cristo! Um futuro novo com Cristo!Dessa 
maneira o Espírito de Deus nos prepara para a vida eterna. A Vida 
eterna não começa no futuro, mas começa aqui. Jesus disse: “Em 
verdade, em verdade vos digo: quem crê em mim TEM  a vida 
eterna”. Ele não disse TERÁ a vida eterna, mas TEM. Hoje! 
 
Quem segue Jesus Cristo, quem anda nos passos dele, ele já está 
treinando para a vida eterna. Uma vida, que é dominada pelo amor 
de Deus. Pois tudo passa, mas o amor fica. Lá todos serão sujeitos 
a Deus, até o próprio Filho se sujeitará àquele para que o amor de 
Deus seja tudo em todos. Amém! 
Concluir:  ler Domingo 1 
 
Cântico: Enche-me, Espírito, Mais que cheio quero estar. 


