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Você pode ser
cheio do Espírito

Q

ual notícia mais maravilhosa você poderia, como cristão,
receber de Deus que o fato de que pode ser cheio do seu
Espírito? Como é emocionante saber que a razão pela qual você se
encontra onde está espiritualmente hoje é que Deus o guiou até
esse ponto por seu Espírito. Como é maravilhoso perceber que o
Espírito de Deus tem usado você para ser uma bênção para outros
ou para ganhar uma pessoa para Cristo. Sim, cada toque do Espírito
de Deus em sua vida é maravilhoso.
Não apenas o Espírito de Deus pode colocar a mão sobre você e
usá-lo, como pode também enchê-lo. Você não precisa permanecer
satisfeito com uma consciência ocasional da presença do Espírito
de Deus em sua vida. Pode ser cheio dele diariamente, momento
após momento. Ele mesmo coloca o anseio por ter mais do seu
Espírito em seu coração porque deseja satisfazer você, impressioná-lo com sua resposta abundante. Jesus disse: Se vós, sendo maus,
sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai celestial
dará o Espírito Santo aos que o pedirem (Lc 11.13).
A água é frequentemente usada na Bíblia como um tipo para
o Espírito Santo, enquanto a sede de água é usada para ilustrar
a sede pelo Espírito Santo. Imagine seu coração como um cálice
que Deus quer encher com o Espírito Santo até você poder dizer
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sinceramente: meu cálice transborda (Sl 23.5). Talvez você esteja
sedento por mais do Espírito Santo em sua vida como uma pessoa
sedenta que anseia por água. O salmista sentiu esse anseio intenso e
escreveu: Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também
minha alma anseia por ti, ó Deus! Minha alma tem sede de Deus
(Sl 42.1,2). A resposta de Deus para você é: Vem! [...] Vem! Quem
tem sede, venha; e quem quiser, receba de graça a água da vida
(Ap 22.17). Deus deseja que você tenha tal abundância da água do
Espírito que fique mais que satisfeito. A água do Espírito irá jorrar
de dentro de você como uma fonte alimentada por um poço artesiano (Jo 4.14). Quando você estiver assim cheio do Espírito, será
impossível esconder esse fato, e as pessoas sedentas ao seu redor
virão e serão abençoadas por meio da sua vida.
Jesus desejava que seus discípulos fossem cheios do Espírito.
Jesus lhes disse que era necessário que ele partisse para que
pudesse enviar-lhes o Espírito Santo (Jo 16.7). Ele lhes disse que
era melhor serem cheios do Espírito do que estar na companhia
do Cristo encarnado. Jesus também disse que aqueles que orassem
com fé fariam maiores coisas que ele porque ele iria para o Pai e de
lá enviaria o Espírito Santo para eles (Jo 14.12; 16.7).
Você está sedento para que mais do Espírito de Deus possa
encher sua vida e fluir para outros? Ouça Jesus: Se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Ele disse isso referindo-se ao
Espírito que os que nele cressem haveriam de receber (Jo 7.37-39).
Se alguém tem sede. Ele fala de você. Você tem sede de ser grandemente usado por Deus? Então este livro é para você. Você pode ser
imensamente satisfeito, cheio até transbordar do Espírito.

R
Você sabe a razão por que com tanta frequência tem fome e sede de
ser cheio com o Espírito? Deus o criou assim. Deus o criou com um
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Mais do teu Espírito

Mais do teu Espírito, meu grande querer –
Por isto tenho fome e peço teu poder.
Mais da tua presença habitando em mim,
Mais da tua beleza brilhando em mim,
Mais de tuas bênçãos em todas as formas,
Mais do teu guiar em todas as horas!
Mais do teu Espírito e todo o seu poder,
Mais da plenitude em cada dia e hora,
Mais de seu triunfante, santo poder,
Completa presença em todas as horas,
Mais desse Espírito que amo,
Mais do Espírito – por isso eu clamo!
Mais do fogo santo do teu Espírito –
Oh, tu conheces meus mais profundos desejos!
Mais, ainda mais de tua glória quero ver,
Mais da Shekinah eu quero conhecer!
Sela todo o meu ministério agora, eu peço;
Sela com tua glória minha vida hoje.
Mais do teu Espírito é o que preciso –
Por isso anseio, por isso suplico!
Derrama-o, Senhor, pois eu te adoro;
Que ele venha sobre mim enquanto oro!
Preciso dele, sim, cada vez mais;
Enche-me, Senhor, com tua paz
W e s l e y L. D u e w e l
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espírito e com um corpo, de modo que seu Espírito possa enchê-lo.
Você jamais será completo até ser cheio do Espírito; enquanto isso,
você experimentará em alguma medida um sentimento de inquietação espiritual. Quão maravilhosos são o amor e a graça de Deus,
pois ele escolheu criar você à sua própria imagem, de modo que
você, sua criatura, pudesse ter comunhão com ele, seu Criador. Mas
você não foi criado apenas para ter comunhão; foi criado para ser
habitado por seu Santo Espírito.
Ainda mais impressionante é o fato de que, quando os seres
humanos se rebelam contra Deus, quando o coração deles está tão
destruído pelo pecado que o Espírito não pode habitá-los, Deus
ainda assim nos ama e deseja nos ter para si, deixando o caminho
aberto para redimir qualquer pessoa do pecado. Ele enviou seu Filho
para morrer, para nos purificar de nossos pecados, e ele enviou seu
Santo Espírito para habitar em pecadores perdoados, para renovar a imagem de Deus em nós, para que possamos ser templo do
Espírito Santo. Somente o Espírito de Deus pode nos fazer santos.
Em meio a nosso mundo maligno, Deus ainda deseja que sejamos
santos, assim como ele é Santo (1Pe 1.15,16; 1Jo 3.3; 4.17), e isso
só se torna possível quando seu Espírito nos enche.
A vontade de Deus para nós é que sejamos cheios do seu Espírito.
Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do
Senhor. [...] enchei-vos do Espírito (Ef 5.17,18). A vontade de Deus
para vós é esta: a vossa santificação (1Ts 4.3). Porque a promessa é
para vós (At 2. 39). E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos
chamou é fiel, e ele também o fará (1Ts 5.23,24).
Isso tudo parece quase bom demais para ser verdade? Essa experiência está disponível para todos? Sim, de fato, essa é a vontade
de Deus para você. Realmente, é o seu mandamento para você,
decretado tanto no Antigo como no Novo Testamentos (Lv 11.44;
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1Pe 1.15,16). Antes de você nascer, até mesmo antes de o mundo
ser criado, Deus planejou que você fosse cheio do Espírito e santo.
Não nos surpreende que Paulo se enchesse de louvor a Deus.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos
abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais
em Cristo; como também nos elegeu nele, antes da fundação do
mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor
(Ef 1.3,4). Cristo reconciliou você por meio do corpo da sua carne,
pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis (Cl 1.22). Talvez você responda que isso será verdadeiro no
céu. É claro que sim. Mas isso se inicia aqui nesta vida, ou nunca se
tornará uma realidade para você no céu. [Deus] nos fez surgir uma
salvação poderosa [...] e lembrar-se [...] do juramento que fez a
Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos
inimigos, o cultuássemos sem medo, em santidade e justiça em sua
presença, todos os dias da nossa vida (Lc 1.69,72-75).
Nós não podemos ser leais ao coração de Deus Pai, ao sangue
derramado do Filho de Deus ou ao ministério de Deus Espírito
Santo, a menos que tenhamos, vivamos e proclamemos essa salvação plena e livre – por meio de uma vida cheia do Espírito e santa.
Desonramos e difamamos o Deus santo se sugerimos que ele se
agrada de habitar em um coração que não seja santo, que não queira
submeter-se a ele. Por nos amar infinitamente e desejar constantemente nossa comunhão, como poderia ele se satisfazer com uma
entrega incompleta, uma vitória incompleta, de alguém que o ama?
Não são a graça, o poder e o amor de Deus suficientes para satisfazer as necessidades de qualquer pessoa? Não são eles suficientes
para suprir suas necessidades? Sim, graças a Deus, eles são.
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Deus tem poder para cumprir sua Palavra
Nosso Deus nos ordena
Que devemos ser santos;
Pode sua poderosa mão
Conceder-nos pureza?
Deus não nos ordena
O que não podemos ser.
Sua santidade ele irá nos conceder
Até sermos como ele.

Nosso Deus nos promete
Que podemos ser santos.
Dele não procedem palavras vazias;
Assim, sua promessa se cumprirá,
Todo o seu plano se realizará
E ele nos fará santos.
Deus enviou seu Santo Espírito
Para nos transformar.
Deus lhe dará seu Espírito
Para purificá-lo e capacitá-lo.
Precisamos dele para viver
Uma vida santa a cada hora.
Sua promessa é para todos
Que receberem sua Palavra.
Senhor, somos teus filhos;
Cremos em tua promessa.
Faze-nos puros até nos tornarmos
A noiva sem mácula do Salvador,
Até ganharmos a sua beleza
Para vivermos com o Senhor.
A beleza de tua santidade
Tu concedes à nossa história,
Até o dia em que, sendo tua noiva,
Mostraremos a tua glória.
W e s l e y L. D u e w e l
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