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SÉRIE: Espirito Santo

“Espírito Santo: A verdade que nós devemos conhecer”
Jo 14.15-17
INTRODUÇÃO
Dando sequência à nossa série de estudos sobre o Espírito Santo, hoje estudaremos sobre a
importância de o conhecermos de perto e desenvolvermos, com ele, um relacionamento de amizade.
Ao fazermos isso, teremos nossa vida totalmente conduzida e direcionada por Ele. Como Ele é a
verdade de Deus revelada em nós, Ele nos dará o discernimento para agir diante das lutas e
artimanhas malignas intentadas contra nós.
I – O Espírito da Verdade
O Espírito Santo é a verdade revelada de Deus (Jo 14.17). Ele revela verdades e aniquila as mentiras
do inimigo. Todas as vezes que o inimigo estrategicamente quiser nos envolver com suas mentiras e
enganos, o Espírito Santo está pronto para abrir os nossos olhos e nos livrar dos embaraços (Jo 16.13).
A verdade sempre prevalece sobre o poder da mentira (Jo 8.32). Devemos sempre orar e pedir ao
Espírito Santo o discernimento sobre os acontecimentos à nossa volta. Em sua primeira carta, o
apóstolo Pedro nos alertou que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como leão e
procurando a quem tragar (I Pe 5.8). Alinhados à verdade revelada de Deus a nós, por meio do
Espírito Santo, estaremos aptos a combater as mentiras e as investidas do inimigo, pois Ele nos
ensinará todas as coisas e nos fará lembrar tudo que Jesus nos ensinou (Jo 14.26).
II – Nós o conhecemos – nosso amigo Espírito Santo
Em João 14.17, quando Jesus afirma que esse Espírito da verdade habita em nós e está em nós, ele
está falando do nosso relacionamento com o Espírito Santo, da nossa intimidade com ele. Nós só
podemos ser íntimos de quem de fato conhecemos. E, para conhecermos, é preciso investir tempo,
dedicação no desenvolvimento desse relacionamento. Como ele é nosso amigo, temos total liberdade
de conversarmos com ele, de abrir o nosso coração e compartilhar com ele as nossas inseguranças, os
nossos medos, os nossos anseios, pois Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos ouvir e nos
conduzir. Em nós, deve arder o desejo de conhecer de perto o Espírito Santo e desenvolvermos com
Ele um relacionamento íntimo de amizade e de companheirismo (Lc 11.13).
APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
Como está o seu relacionamento de amizade com o Espírito Santo? Se você pudesse enumerar, em
qual colocação de prioridades do seu dia estariam as ações que você faz para desenvolver essa
intimidade? Você tem dedicado tempo suficiente para o desenvolvimento desse relacionamento?
CONCLUSÃO
Quando nós decidimos dedicar tempo no desenvolvimento do nosso relacionamento com o Espírito
Santo, somos totalmente envolvidos pelo seu amor. Viver uma vida de intimidade com o Espírito
Santo é desfrutar de momentos únicos da presença Dele. Seja a sós com Ele no nosso quarto ou no
meio da multidão, nós nunca estamos sozinhos. O nosso amado amigo Espírito Santo sempre estará
em nós.
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