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Introdução

“E não continuem a se embriagar com vinho, pois isso vai 
levá-los à ruína espiritual, mas encham-se com o 

Espírito. Comuniquem-se uns com os outros com salmos, 
hinos e cânticos espirituais. Cantem e louvem de coração ao 
Senhor, e sempre agradeçam a nosso Deus e Pai por tudo, 

em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos 
outros por causa do respeito que vocês têm por Cristo” (Ef 

5:18-21)

! Eu lembro, mesmo que pouca coisa, como a 
minha infância era pura. Eu não tinha maldades e a 
coisa mais séria da vida era brincar. Mas o tempo foi 
passando e a gente vai descobrindo que o mundo não é 
azul para os meninos e rosa para as meninas. Quando a 



gente vai crescendo os dias ficam mais nublados e a vida 
mais cinza. Onde estão as cores?

! Nossas vidas é como na parábola de Jesus sobre o 
semeador. Os anos que se passam são como as várias 
estações de plantio onde a semente é semeada, por 
muitos anos ela caiu em terra fértil enquanto éramos 
crianças, a terra da pureza, da inocência e da esperança. 
Depois de vários anos em que a terra não foi cuidada, 
revirada, preparada, ela endureceu, solidificou-se como 
pedras encobertas e mato e espinhos cresceram. Numa 
certa estação de plantio, lá veio a semente semeada 
novamente e uma parte da semente “caiu no meio de 
espinhos, os quais cresceram e as sufocaram… A 
semente que caiu no meio de espinhos representa a 
pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino mas é 
sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e 
pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum 
fruto” (Mt 13:7, 22). Esse é o nosso coração como um 
solo em que nascem espinhos e sufocam a semente, que 
é a Palavra de Deus. Os espinhos significam as 
preocupações e as coisas desta vida e a ilusão das 
riquezas. Ficamos embriagados com tudo isso (com a 
fascinação da vida) e perdemos o espírito puro que 
tínhamos quando crianças. Precisamos de uma nova 
chance, de um novo espírito que nos dê vida e toda 
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aquela empolgação que tínhamos quando éramos puros 
e inocentes.

! Precisamos, desesperadamente voltar àquela fase 
da vida… Só Deus pode nos ajudar…

! Boa notícia! Deus está nos convidando para 
nascer de novo e voltar a ter toda aquela perspectiva de 
criança! Esperança de vida nova! Que os sonhos, a 
esperança, a alegria e o otimismo comecem todos 
novamente!

! Depois da infância e para o resto das nossas vidas, 
ficamos buscando o que sempre sonhamos quando 
crianças. Fazemos de tudo, inclusive coisas erradas, para 
conquistar “Amor, alegria, paz, paciência, ternura, bondade, 
fidelidade, humildade e domínio próprio”. Isto tudo está 
num novo ‘espírito’ que Deus quer nos dar: o Espírito 
Santo! Tudo o que queremos, desesperadamente, e como 
crianças não sabemos pedir ou “não damos o braço a 
torcer”, é o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. 
Queremos ser livres em nossas atitudes, mas só 
praticando o fruto do Espírito temos a liberdade de ação 
e o prazer de pratica-las e a ausência de remorso, dores 
de cabeça e ressaca por termos feito o que queremos e 
nos dá prazer. Liberdade está em fazer livremente, sem 
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culpas, o que dá prazer verdadeiro. Toda outra promessa 
que nos fascina neste mundo, não pode ser cumprida e 
só traz remorso para a vida. Quanto ao fruto do 
Espírito… “contra coisas como estas não há lei” (Gl 5:22, 
23).

! Acredito que é um sentimento comum estar à 
procura de uma nova chance de vida. Esta é a procura 
desesperada que chamamos de vida. Até encontrarmos 
com Jesus que faz a advertência e o convite:

“disse-lhes: - Digo a verdade a vocês: Vocês devem 
mudar de atitude e se tornar como crianças. Se não 
fizerem isso, jamais entrarão no reino do céu!” (Mt 
18:3)

! E numa outra ocasião fica mais claro ainda o 
convite quando Ele diz:

“Digo-lhe a verdade: Se uma pessoa não nascer da 
água e do Espírito, ela não pode entrar no reino de 
Deus” (Jo 3:5).

! Lembro que quando mais jovem eu era 
introvertido, mas tive a oportunidade de ouvir o 
evangelho cedo. Nos cultos de adoração aprendi sobre o 
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efeito do Espírito na vida na prática. Inicialmente, 
mesmo sem muita vontade de estar ali, já que era jovem, 
ia obrigado. Ao chegar e começar a cantar, eu lembro 
que até mesmo os sentimentos mudavam. Eu nunca fui 
dirigido por sentimentos. Sempre sério e racional, mas o 
Espírito toca profundamente na vida de qualquer pessoa.

! Deus criou o ser humano à sua imagem e 
semelhança. O homem perdeu esta condição por causa 
do pecado e depois gerou filhos à sua própria imagem e 
não mais à imagem de Deus (Gn 5:3). Agora quando 
Deus nos olha é como se estivesse olhando vivos mortos. 
Nos movemos, desejamos, fazemos acontecer, mas 
estamos mortos aos olhos de Deus. Quando estamos 
enfrentando problemas e procuramos a Deus, Ele não 
nos reconhece, pois mudamos a nossa identidade que 
Ele nos deu. A identidade de um ser humano dada por 
Deus é a pureza. O Espírito Santo nos dá nova vida e 
nos marca com um selo de reconhecimento de que 
pertencemos a Deus1. Deus está nos convidando à vida 
eterna e para sermos novamente iguais à sua semelhança.

! Quem quer uma nova chance, um novo espírito 
de vida? Então, tem que nascer de novo! Um espírito 
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puro, sem malícia, sem manchas do passado e sem 
chances de ser maculado jamais. Este é o Espírito Santo 
de Deus que vem morar permanentemente em nós e 
fazer de cada um de nós crianças de novo. Um templo 
vivo e santo para Deus. Mas o que podemos e 
precisamos fazer? Eu farei!

! Eu tenho uma intenção com este livro: quero 
compartilhar com você uma forma bíblica de como se 
encher do Espírito Santo. Não tenho capacidade para 
inventar um método, mas lendo e buscando a vontade de 
Deus, acredito que você também vai poder tirar proveito 
do meu esforço em busca de uma vida cheia do Espírito 
Santo. A Bíblia nos ensina o que fazer para sermos mais 
espirituais e tudo o que vou tentar aqui não é nenhuma 
novidade, ou, não deve ser…

! Tudo o que queremos para nossa vida plena aqui 
na terra está no Consolador que Deus nos deixou. Tudo 
o que a igreja precisa e queremos que ela tenha e seja, 
está numa vida individual de cada discípulo cheio do 
Espírito Santo. Daí a importância de eu compartilhar 
com você os passos necessários para você também ser 
um templo de adoração verdadeira em Espírito e em 
Verdade.
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