Igreja Batista Nacional Ágape – Palavra da Célula nº015/2014-Ev.Rafael Pasqualotto.

A IMPORTÂNCIA DE SERMOS CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO
“E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao
Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de
nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus". (Ef 5.18-21)

Ser cheio do Espírito Santo não é facultativo; não é uma opção. É uma questão de urgência. É um
mandamento. Paulo fala que assim como uma pessoa embriagada com vinho está sob o efeito do
álcool, o cristão cheio do Espírito é controlado pelo Espírito Santo.
O mandamento de Paulo é que as pessoas deveriam se esforçar para serem cheias do Espírito,
pois isso encheria suas almas de alegria, força e coragem, coisas que os homens carnais esperam
que o vinho inspire neles.
Nossa alegria e êxtase é tão grande quando estamos cheios do Espírito, que grande parte das
pessoas criticam e condenam. Mas fazermos o quê? Assim como um bêbado não consegue parar
de chorar, rir e controlar-se em pé, muito menos nós, quando cheios do Poder do Alto. A diferença
é que nossa alegria está em Deus (Ne 8.10).
Por que temos que ser cheios do Espírito Santo?
1) Porque a obra de Deus se faz no Poder do Espírito Santo. Nada que nos propusermos a fazer
para o Senhor, usando nossos talentos naturais, capacidade e força, será bem-sucedido; a não ser
que façamos no Poder do Espírito Santo. Veja Is 61.1; Zc 4.6; Jo 16.8.
2) O Espírito Santo nos dá poder e autoridade (Atos 1.8)
3) O Espírito Santo nos dá capacidade para uma vida frutífera.
4) O Espírito Santo nos ensina a orar e potencializa nossa oração (Rm 8.26)
5) O Espírito Santo nos fortalece a levar uma vida santa.
6) Porque é um mandamento (Ef 5.18).
Como alcançarmos isto?
Os ingredientes estão no próprio texto:
1º INGREDIENTE – Falando entre vós com salmos ... (vers. 19a);
2º INGREDIENTE – Cantando e salmodiando (vers. 19b);
3º INGREDIENTE – Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai (vers. 20);
4º INGREDIENTE – Sujeitando-vos uns aos outros.
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