Enchendo-vos do Espirito Santo!
Ministrada na Embaixada às Nações em Porto Velho pelo Pr. Fábio Ramos 25/03/2018.
“JUNTOS” Efésios: 2 - 22
REFLEXÃO/DINAMICA:Livre
Texto base: Efésios 5: 18-21 “E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito;”
RESUMO DA MENSAGEM
Precisamos entender que qualquer objeto para ser cheio precisa antes estar vazio. Precisa esvaziar-se do velho para
receber o novo conteúdo. E nós, fomos criados como recipientes para sermos cheios do Espírito de Deus. Vazios, não
temos utilidade para aquilo que fomos criados. Se estivermos cheios de dúvidas, amarguras, ansiedades, tristezas,
decepções, raiva não poderemos ser cheios de Deus.
A origem da palavra utilizada em “não vos embriagueis” é não se intoxique com o vinho. Que traz uma suposta alegria
ou felicidade, ou satisfação, mas na verdade trará contenda, confusão. Mas no Espírito temos uma alegria plena,
completa, ou seja, traz FELICIDADE. Essa felicidade não depende das circunstâncias.
Sermos cheios do Espírito vai nos conduzir a não viver pelas emoções, a sermos mais que vencedores mesmo que a
vitória aparentemente não exista. Vai nos capacitar a fazer coisas que não tínhamos capacidade de fazer.
Aquele que está sóbrio tem controle de suas faculdades, já o embriagado não tem controle sobre si próprio.
Nem tudo que é lícito nos convém. Se for sancionada uma lei que nos permita matar, você vai sair matando? Não, o
cristão faz aquilo que agrada a Deus.
Aquele se embriaga do Espírito é controlado, guiado e aperfeiçoado por Deus, para podermos fazer a diferença por
onde passarmos, carregando a Glória de Deus.
Benefícios de ser cheio do Espírito Santo:
1- v.19 “Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais” – Cantar juntos, ter as mesmas palavras,
mesmo pensamento. É algo que gera COMUNHÃO, fazendo coisas em comum.
2- v.19 “cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração;” – Além de estarmos em comunhão vamos estar
usando palavras de ADORAÇÃO.
3- v.20 “Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai” – A ingratidão traz morte, morre no deserto. Já a
GRATIDÃO traz vida e vitória sobre os desertos da vida. Corta as amarras que nos prendem e nos torna livres. (Ex.: Davi e
Simei – II Samuel 16: 5-11). Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então agradeça por TUDO.
4- v.21 “Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus.” – ser traído ou ofendido não é o problema, o que
importa é o que vamos fazer com o que fazem conosco. Devemos ser caminhar debaixo de autoridade, a exemplo dos
discípulos e do próprio Jesus.
Ser cheios é um mandamento, ENCHEI-VOS, não é uma alternativa. É obrigação sua, e não depende de ninguém. Seja
cheio. Cheios, podemos ajudar outras pessoas, vazios não temos nada para oferecer. É um mandamento para cada um e
também para todos. Evite as situações que te impedem de ser cheios. Devemos estar sempre cheios, desejando e
buscando em todo o tempo. Haverão barreiras e dificuldades para nos impedir, mas devemos enfrentar e vencê-las.
Se pararmos de respirar o que acontece? Pois precisamos do Espírito para viver, assim como necessitamos do ar que
respiramos. Sem o Espírito Santo ficamos ansiosos, agoniados, medrosos e impacientes.
E não basta sermos cheios simplesmente. Precisamos esvaziar a porção que Deus nos coloca na vida de outras
pessoas. Pois a cada dia se renova essa porção e somos novamente cheios, e podemos ajudar mais e mais pessoas.
PONHA EM DISCUSSÃO:
1- O que é ser cheio do Espírito Santo?
2- Você tem buscado se encher do Espirito Santo diariamente?
FIQUE LIGADO NA AGENDA DA IBN: (69) 3225-0776 – mda@asnaces.com.br
- 30/03 a 01/04 – Encontro com Deus - Homens e Mulheres;
- 30/03 – 1ª Feira Missionária – 18 às 21hs;
- 30/03 – Enraizando a Adoração – 22:28 - Pr. Davi Silva;
- 03 a 07/04 – Seminário Profético (GPS) – Prs. Danny e Bonilla;
- 07 e 08/04 – Aniversário de 14 anos da IBN;
- 13/04 – Louvorzão Roots Teen – às 19:28;
- 14/04 – Festival de Tambaqui – 11:30 às 14:30 - R$ 35,00 acompanhamentos: farofa, arroz e vinagrete;
- 15/04 – Quilo do Amor;
- 26 a 28/04 – Clínica da Alma 1 – Pr. André Ricardo – R$ 25,00;
- 09 á 31/07 – EIFOL modulo 01 – R$ 400,00 – as inscrições deve ser feitas até o final de abril - parcelado em 4x;

