
                     Estudo de Célula – Semana de 24/05/20 a 31/05/20  
 

  SÉRIE - ESPÍRITO SANTO: O PODER DE DEUS EM NÓS! 50 DIAS ATÉ PENTECOSTES 
 

6º ESTUDO: A plenitude do Espírito! Como se encher e viver uma vida plena no Espírito neste mundo? 
BASE BÍBLICA: “E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo.” 
(Efésios 5.18) 
OBJETIVO: Despertar o grupo para um viver cheio do Espírito Santo. 

COMPARTILHAMENTO: 
1- PARA VOCÊ, O QUE SIGNIFICA ENCHER-SE DO ESPÍRITO SANTO? 

Entregar ao Senhor Jesus TODAS ás áreas da nossa vida! Analisemos mais detalhadamente: 
Em primeiro lugar - Como lemos na base Bíblica, o verbo “enchei-vos” está no imperativo, indicando que                 
não é uma proposta alternativa, mas, sim, um mandamento. Ser cheio do Espírito Santo é obrigatório, não                 
é opcional. 
Em segundo lugar – o verbo “enchei-vos” está no plural, indicando que é para TODOS os discípulos de 
Jesus. Ninguém entre nós deve ficar bêbado; todos nós devemos encher-nos do Espírito Santo. A               
plenitude do Espírito Santo não é um privilégio de alguns, mas sim, uma possibilidade para todo o povo de                   
Deus. 
Em terceiro lugar – O sentido é “deixai o Espírito Santo encher-vos”. Não há nenhuma técnica para                 
aprender e nenhuma fórmula para recitar. O que é essencial é evitar com arrependimento tudo quanto                
entristeça o Espírito Santo, e ter uma tal receptividade a ele pela fé que nada o impeça de encher-nos. 
Em quarto lugar – A plenitude do Espírito Santo não é uma experiência de uma vez para sempre que 
nunca podemos perder, mas, sim, um privilégio que deve ser renovado pelo continuado crer e pela                
continuada apropriação obediente. Fomos selados com o Espírito Santo de uma vez por todas, mas,               
temos necessidade de encher-nos do Espírito Santo e continuar ficando cheios todos os dias e todos os                 
momentos. “Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.” Gálatas 5.25 

 
2- EM SUA OPINIÃO, COMO DEVE SER NA PRÁTICA UMA VIDA CHEIA DO ESPÍRITO SANTO? QUAIS 

DEVEM SER OS RESULTADOS? 
Uma vida cheia do Espírito Santo deve ter, na prática, os seguintes resultados: 
a) OUSADIA NO TESTEMUNHO - ATOS 4.31 “Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam               

reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de             
Deus. ” O encher-se trouxe um resultado imediato na vida dos primeiros cristãos: Evangelismo. Como               
resultado direto de nossa vida cheia do Espírito Santo, seja nosso ardor, ação e impacto evangelístico                
na cidade, sem medo! 

b) VIDA SATISFEITA - ATOS 13.52 “Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito              
Santo.” 

c) ESPÍRITO DE UNIDADE - EFÉSIOS 4.3 “Façam todo o esforço para conservar a unidade do               
Espírito pelo vínculo da paz. ” 

 
d) ADORAÇÃO COMO ESTILO DE VIDA - EFÉSIOS 5.19-20 “Falando entre si com salmos, hinos e               

cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente            
a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. ” 

e) CRESCIMENTO ESPIRITUAL - II PEDRO 3.18 “Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de              
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo...”. Quando Deus está no comando de nossa vida podemos               
esperar crescermos diariamente na graça e no conhecimento de nosso Senhor. 

f) CARÁTER E COMPORTAMENTO TRANSFORMADOS – LUCAS 19.8 “Mas Zaqueu levantou-se e           
disse ao Senhor: "Olha, Senhor! Estou dando a metade dos meus bens aos pobres; e se de                 
alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais". Essa foi a atitude de Zaqueu após a                
sua conversão. 

 
❖ PARA CONTINUAR PENSANDO... 

Todo filho de Deus está sob a ordem de "encher-se do Espírito". Então não fiquemos contentes                
somente por aprendermos esta doutrina, mas por estarmos em obediência, e de fato experimentarmos              
deste "encher". 


