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Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA. 

      

   

 

 
 

A promessa que se cumpre em nossa vida de Cristão, é que recebemos o Poder 

disponível de Deus. Aprendemos que quando aceitamos a Jesus recebemos o 

Espírito Santo. Também vimos que devemos buscar estar cheio do Espírito Santo. 

Hoje vamos ver como é viver uma vida, andando no Espírito Santo. 

 

Paulo diz: Gálatas. 5.25. Se vivemos no Espirito  também andemos no Espírito. 

 

Por que  o Apostolo  Paulo faz essa distinção, VIVER e ANDAR no Espírito? 

Qual é a diferença entre  viver no Espírito, ou o Espírito viver em nós, e andar  

no Espírito? 

 

Aprendemos sobre o Espirito Santo, oramos a ele, buscamos nele para sermos 

consolados e Nele buscamos o despertar, o avivamento. 

Experimentamos manifestações maravilhosas do espirito em nossas vidas e até 

recebemos dons do Espírito Santo.  

Compreender a verdade sobre andar no Espírito poderá nos livrar de confusão, de 

contendas, de angústias, de indecisões, inclusive dos desejos da carne, que são os 

nossos pecados. 

 

VIVER NO ESPÍRITO:  ter vida ou existência, existir. 

Quando entregamos a nossa vida a Jesus temos a habitação do Espírito Santo em 

nossa vida. 

ANDAR NO ESPÍRITO : caminhar, dar passos. 

Andar no espírito são os atos da vida cheio do Espírito Santo. 

 

"Andemos também no Espírito" (Gálatas 5:25).  

Desde o inicio da igreja e até hoje muitos morrem pelo Evangelho de Jesus 

 

Atos 6.1-8 leiam com a célula. 

 ESTEVÃO foi o primeiro a morrer defendendo o cristianismo. Foi um homem 

CHEIO DO ESPÍRITO E ANDAVA NO ESPÍRITO. 

 

Características importantes distinguem os que ANDAM NO ESPÍRITO. 

 

 

ASSIM COMO ESTEVÃO 

Tem boa reputação. 

Seu caráter é irrepreensível, e sua conduta é limpa. 

Sua vida espelha seu ministério. 

Sua conduta é a base do seu trabalho. 

Seu exemplo, determina a sua liderança. 

Assim como Estêvão, vive o que prega. 

Não há distância entre suas palavras e suas ações. 

A integridade pode ser vista sem esforço. 

Observando as características acima podemos afirmar que andamos no 

espírito? 

 

MUDANÇAS VERDADEIRAS ACONTECEM QUANDO NÓS NOS        

MOVEMOS NELE  E ANDAMOS NELE,  

 

TEMOS SEMPRE UMA BOA PALAVRA. Assim como Estevão, suas palavras 

eram irresistíveis (At 6.10). “E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo 

qual ele falava”. Era boca de Deus. 

 

Tendo a certeza que o Espírito Santo habita em nós, podemos afirmar que  

Somos “Boca de Deus”? 

 

Cada palavra que saia da boca de Estevão tinha o peso de uma tonelada. Seus 

inimigos podiam até discordar dele, mas jamais refutá-lo. 

 Estêvão tinha conhecimento e também sabedoria. Tinha luz na mente e fogo no 

coração.  

O QUE ELE FAZIA TINHA VALOR 

(At 6.8). “Estêvão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o 

povo”. Estêvão pregava aos ouvidos e também aos olhos. Falava e fazia, ensinava 

e demonstrava.  

 

Que Deus nos dê força, sabedoria e ousadia, para que sejamos do mesmo calibre de 

Estêvão,  que possamos andar no Espírito de forma plena, e, que o nosso falar e o 

agir possa tirar da inércia o mundo que está a nossa volta.  

 

ANDEMOS NO ESPÍRITO!.. 


