ESTUDO 03

NÃO FIQUE SEM CONEXÃO
TEXTO: Gênesis 1.1-4
QUEBRA-GELO:
• Faça aos participantes algumas perguntas: Quem aqui já se hospedou em um hotel ou
foi a um restaurante, uma clínica e mesmo uma loja, perguntou: “Aqui tem wi-fi ?” e, se
a resposta foi positiva, pediu a senha?
• Acho que todos já fizemos isso. Pergunte também quem já ficou desesperado quando
sua internet, por alguma razão, parou de funcionar.
• A resposta será sempre: “não queremos nem desejamos ficar desconectados”!
INTRODUÇÃO
• A lição de hoje vai abordar a conexão espiritual.
• Assim como ninguém deseja, nos dias de hoje, ficar desconectado da internet, não
podemos ficar desconectados espiritualmente.
• Para experimentar uma verdadeira comunhão e intimidade com o Senhor, precisamos
andar conectados ao Espírito de Deus.
• O primeiro capítulo de Gênesis descreve a criação.
• Você notou que a Bíblia diz que a terra era escura e que Deus transformou as trevas
em luz?
• Podemos tirar daqui 2 pontos importantes: Que Deus pode consertar qualquer coisa,
mudar qualquer situação e transformar sua vida e o seu mundo. Não importa quanta
escuridão você esteja enfrentando hoje em dia. E que o Espírito de Deus se movia
naquela situação.
• Paulo instruiu a Igreja da Galácia a andar conectada ao Espírito Santo: “Se vivemos pelo
Espírito, andemos também pelo Espírito”. (Gl 5:25).
• São inúmeros os benefícios espirituais de andar conectados com o Espírito Santo.
Vamos mencionar alguns:
1. SEREMOS SANTIFICADOS
• Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito
Santo, como antes nos tinha concedido.
• Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela
fé. (Atos 15:8-9).
• Quando Pedro descreve para os irmãos judeus sua experiência de pregação do
Evangelho aos da casa de Cornélio, ele afirma que eles também receberam o Espírito
Santo e foram purificados em seus corações. Todas as trevas são removidas.
• O Espírito Santo é o agente de todo o processo de santificação. Ele é que nos cura e
transforma o nosso caráter.
2. SEREMOS GUIADOS A TODA VERDADE
• Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. (João 16:13).
• Que segurança saber que o Espírito Santo nos guia em toda verdade!
• Toda a nossa vida, o nosso caminhar, nossas decisões são guiados por Ele.

3. SEREMOS HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO
• “A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo
Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria; a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra
de conhecimento; a outro, fé, pelo mesmo Espírito; a outro, dons de curar, pelo único
Espírito; a outro, poder para operar milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento
de espíritos; a outro, variedade de línguas; e ainda a outro, interpretação de línguas.” (1
Cor. 12:7-10).
• O Espírito Santo nos dá diversas habilidades espirituais (sabedoria, palavras,
discernimento etc.) para podermos ser instrumentos para o bem comum, para
abençoarmos vidas.
4. RECEBEREMOS PODER PARA TESTEMUNHAR
• Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra”.
(Atos 1:8).
• Quando o Espírito Santo foi dado, a Bíblia descreveu que poder foi transferido para os
discípulos de Jesus, para que eles pudessem ser suas testemunhas na Terra.
CONCLUSÃO:
• Precisamos nos conectar com o Espírito Santo. Ande no Espírito, reconheça-o em todo
tempo, busque-o de todo coração.
• Invista tempo no seu devocional e na leitura da palavra de Deus.
• Seja transformado. Que suas trevas sejam removidas e toda desorganização seja
desfeita. Permita que o Espírito de Deus te santifique, conduza, habilite e empodere sua
vida.

