MENSAGEM PREGADA PELO PASTOR GUILHERME DE AMORIM ÁVILLA GIMENEZ NA IGREJA BATISTA BETEL, EM 03
DE ABRIL DE 2016, ÀS 10:15.
SÉRIE: FOGO
TEMA: O FOGO DO ESPÍRITO – O PODER DE DEUS NA IGREJA
TEXTO: Atos 4.31-37
“Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam
corajosamente a palavra de Deus.
Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma
que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham.
Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça
estava sobre todos eles.
Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da
venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um.
José, um levita de Chipre a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa ‘encorajador’,
vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos”.
O QUE JÁ VIMOS SOBRE O ESPÍRITO SANTO?
1. O ESPÍRITO SANTO É A PRESENÇA DE DEUS, PODEROSA ENTRE SEU POVO
O Espírito Santo não é o poder de Deus: é o próprio Deus!
2. O ESPÍRITO SANTO É UMA PESSOA E NÃO UMA FORÇA
“O Espírito Santo não é um poder, mas, sim, uma pessoa poderosa”. (Guilherme Gimenez)
3. O ESPÍRITO SANTO PROMOVE AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS NAQUELE QUE EXPERIMENTA A PRESENÇA DE DEUS
“Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito”. (Gálatas 5.25)
O FOGO E O ESPÍRITO SANTO...
A presença de Deus – “O espírito de Deus habita em vocês” (Romanos 8.9)
O poder de Deus em nossa vida – “Mas o fruto do Espírito é” (Gálatas 5.22, 23)
A diferença que Deus faz em nós – “Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito” (Gálatas 5.25)

O PODER DO ESPÍRITO SANTO É VISTO NA IGREJA...
1. Na oração – “Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos”.

2. Na proclamação corajosa da Palavra de Deus – “todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam
corajosamente a palavra de Deus”.
3. Na comunhão entre os irmãos – “Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém
considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham”.
4. No testemunho do Senhor Jesus Cristo – “Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da
ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles”.
5. Na liberalidade e no investimento na obra de Deus – “Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que
possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o
distribuíam segundo a necessidade de cada um”.
6. Na transformação visível do cristão – “José, um levita de Chipre a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé,
que significa ‘encorajador’, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos”.
MUITOS NÃO QUEREM QUE O ESPÍRITO SANTO AJA COM PODER EM SUAS VIDAS...
- Pensam que será um incômodo, diante da realidade de vida que levam;
- Têm medo de se entregarem totalmente ao Senhor e, aparentemente, perderem o “controle da situação”;
- Sabem que sua vida será transformada e eles, sinceramente, não desejam isso.
- Temos uma tradição de temor ao Espírito Santo de Deus. Há, inclusive, uma série de histórias engraçadas sobre
isso:
- “Sou um Batista e ninguém fará de mim um crente”.
- Um assaltante, ao tentar roubar o Pr. Billy Graham na saída de um restaurante, o reconheceu. Então, disse:
- Do senhor eu não vou roubar não. Eu também sou Batista; nós, Batistas, temos de ser unidos.
“Não apaguem o Espírito”. (1 Tessalonicenses 5.19)
"Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos! Vocês são iguais aos seus antepassados: sempre resistem ao
Espírito Santo!” (Atos 7.51)
NOSSO DESAFIO É EXPERIMENTARMOS A PLENITUDE DO ESPÍRITO SANTO
“Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito”. (Efésios 5.18)

