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Espírito�



Introdução�
Que é um Cristão? �



Você	  sabe	  desde	  quando	  os	  seguidores	  de	  Jesus	  são	  
chamados	  cristãos?	   Veja	  em	  At	  11.26	  

Por	  que	  será	  que	  os	  seus	  inimigos	  lhes	  deram	  este	  apelido?	  
Qual	  pode	  ter	  sido	  sua	  intenção?	  

Mas	  os	  	  cristãos	  gostaram.	  Ficaram	  felizes	  porque	  o	  apelido	  
indicava	  que	  eles	  se	  pareciam	  com	  Jesus.	  



E	  então,	  você	  diria	  que	  é	  
um	  cristão?	  	  

Se	  o	  termo	  tem	  essa	  
conotação,	  você	  percebe	  
que	  é	  uma	  tremenda	  
responsabilidade	  e	  	  
um	  	  grande	  privilégio	  
idenLficar-‐se	  como	  
cristão?	  	  

Você	  conhece	  cristãos	  
que,	  por	  seu	  modo	  de	  
ser,	  lembram	  Jesus?	  



Rev.	  Iskandar	  Jadeed,	  ex-‐muçulmano	  árabe:	  
	  	  	  	  	  	  “Se	  todos	  os	  cristãos	  fossem	  cristãos,	  hoje	  não	  haveria	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  mais	  islamismo”.	  	  

Professor	  hindu	  a	  um	  aluno	  que	  se	  dizia	  cristão:	  
	  	  	  	  	  	  “Se	  vocês,	  cristãos,	  vivessem	  como	  Jesus	  Cristo,	  a	  Índia	  
	  	  	  	  	  	  	  	  estaria	  aos	  seus	  pés	  amanhã”.	  	  



Lc	  9.51-‐56	  
O	  que	  aconteceu?	  

Como	  reagiram	  Tiago	  e	  
João?	  

Anteriormente,	  que	  
apelido	  Jesus	  lhes	  Lnha	  
dado?	  Mc	  3.17	  

Convivendo	  com	  Jesus,	  Tiago	  e	  João	  
aprenderam	  a	  ser	  “bondosos	  e	  
humildes	  de	  coração”como	  Jesus.	  

Como	  você	  entende	  o	  que	  
Jesus	  lhes	  disse,	  repreen-‐
dendo-‐os?	  V.	  55.	  

Tiago	  seria	  degolado	  por	  sua	  fé	  
João	  escreveria	  a	  “epístola	  do	  amor”	  



Você	  pode	  testemunhar	  acerca	  de	  mudanças	  em	  sua	  vida	  
que	  o	  têm	  tornado	  mais	  e	  mais	  parecido	  com	  Jesus?	  

• 	  Mais	  sincero	  e	  
	  	  	  verdadeiro?	  	  

Na	  medida	  em	  que	  estuda	  e	  ouve	  a	  Palavra	  de	  Cristo,	  
você	  tem	  se	  tornado:	  	  

• 	  	  Mais	  manso	  e	  humilde?	  

• 	  	  Mais	  compreensivo	  e	  perdoador?	  

• 	  	  Mais	  conciliador	  e	  amigo?	  

• 	  	  Mais	  puro	  e	  amoroso?	  

• 	  	  Mais	  altruísta	  e	  
	  	  	  doador?	  

Dê	  uma	  olhada	  no	  hino	  	  “Mais	  de	  Cristo”	  	  
Novo	  CânAco	  135	  (Hinário	  Presbiteriano)	  



Desde	  a	  ascensão	  de	  Cristo,	  os	  cristãos	  não	  puderam	  
mais	  conviver	  fisicamente	  com	  Cristo,	  observar	  suas	  
ações	  e	  reações,	  aprendendo	  com	  ele.	  	  	  

Porém,	  o	  que	  Jesus	  prometeu	  antes	  de	  subir	  para	  o	  céu?	  
Jo	  14.16,17,	  26;	  16.8,13,15	  	  	  

Quando	  cremos	  em	  Cristo,	  o	  Espírito	  Santo	  vem	  habitar	  em	  
nós...	  Este	  é	  o	  dom	  do	  Espírito	  Santo!	  At	  1.4-‐5	  

Ver	  I	  Co	  6.19	  



O	  Espírito	  de	  Cristo	  trabalha	  em	  nossa	  mente	  e	  em	  
nosso	  coração	  e	  nos	  faz	  cada	  vez	  mais	  parecidos	  com	  
o	  Senhor	  Jesus.	  II	  Co	  3.18;	  Rm	  8.28-‐29.	  	  

O	  resultado	  é	  o	  chamado	  fruto	  do	  Espírito.	  GL	  5.22-‐23	  
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Há	  outras	  listas	  de	  virtudes	  cristãs	  
no	  Novo	  Testamento,	  mas	  esta	  é	  a	  	  
mais	  conhecida;	  traz	  a	  essência	  	  
do	  caráter	  de	  Cristo	  

Note	  o	  singular:	  fruto	  
Tais	  virtudes	  são	  
produzidas	  ao	  mesmo	  
tempo;	  são	  como	  uvas	  
do	  mesmo	  cacho	  	  



O	  fruto	  é	  do	  Espírito;	  só	  ele	  pode	  produzi-‐lo	  em	  
pessoas	  como	  nós;	  todavia,	  com	  o	  nosso	  
consenLmento	  e	  cooperação	  	  (I	  Co	  3.9)	  
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A	  Bíblia	  nos	  adverte	  contra	  o	  perigo	  de	  
• 	  	  resisLr	  ao	  Espírito	  (At	  7.51)	  
• 	  	  apagar	  o	  Espírito	  (I	  Ts	  5.19)	  
• 	  	  entristecer	  o	  Espírito	  (Ef	  4.30)	  

	  	  Como?	  

De	  que	  maneiras	  podemos	  
cooperar	  com	  o	  Espírito	  

	  	  Como?	  
	  	  Como?	  

Nos	  próximos	  domingos,	  
estudaremos	  cada	  uma	  
destas	  virtudes	  cristãs.	  
Decore	  a	  lista	  em	  casa	  

eberlenzcesar@gmail.com	  


