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Lição 5

AFIRMANDO JESUS 
COMO MINHA VIDA

 Conhecer Jesus como meu Salvador é saber 
que meus pecados foram perdoados e que eu sou 
filho de Deus, possuindo “A Vida Eterna”. Conhecer a 
Jesus como meu Senhor significa reconhecer que fui 
crucificado com Cristo e que participei de sua morte, 
sepultamento, ressurreição, e ascensão, me livrando 
da escravidão do pecado. Pela fé escolhi aceitar 
Cristo como “Minha vida” assim como recebi a Cristo 
como meu Salvador. Eu fui ressuscitado em nova vida 
para servir meu novo “Senhor”, Jesus Cristo. Suas 
expectativas são tão altas que para eu viver esta vida 
sobrenatural preciso de recursos sobrenaturais. Isto 
também foi providenciado por Deus. 
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 “Nesta lição nós aprenderemos sobre o Espírito 
Santo, e como podemos deixar Jesus ser nossa vida 
clamando pela fé o enchimento do Espírito Santo.”

 Aceitar a Cristo significa que fomos aceitos num 
novo nível de vida celestial. Efésios 2:6 diz que estamos 
sentados agora à destra de Deus em Cristo. Nós 
estamos lá agora mesmo com Ele! Nós estamos falando 
de experimentarmos algo que já temos posicionalmente 
– a vida de Cristo. Esta vida é recebida no dia em 
que somos salvos, mas precisamos entrar nesta vida 
plena de Cristo, numa vida cheia do Espírito, ou vida 
abundante, como a Bíblia se refere (João 10:10).

 Assim como discípulos de Cristo foram cheios 
do Espírito Santo e receberam poder sobrenatural para 
mudar o medo em radiante capacidade de testemunhar 
a Cristo. Eles foram usados por Deus para mudar o 
curso da história. Este poder também está disponível 
para você, para capacitá-lo a viver vida frutífera e 
santa em Jesus Cristo. 

 Afirmar Jesus como “Minha Vida” é parar de 
tentar viver para Cristo ou trabalhar para Ele na força 
da carne. Como Paulo, devemos afirmar, “logo, já não 
sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim”
 Cristo nos deu uma promessa maravilhosa, “Na 
verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em 
mim também fará as obras que eu faço, e as fará 
maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E 
tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei” João 
14:12,13a
 O Espírito Santo é a fonte da vida sobrenatural. 
Para viver esta nova vida, precisamos entender quem 
Ele é e como Seu poder pode ser apropriado. 
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Quem É O Espírito San to?

Leia Atos 5:3,4. Pedro acreditava que o Espírito Santo 
era ____________________________________
_______________________________________

Em João 14:16, Jesus chamou do Espírito Santo ____
_______________________________________
_______________________________________

Mateus 28:19 diz: “Portanto ide, fazei discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo;”

 “O Espírito Santo é a Terceira Pessoa da 
Trindade. Ele é uma pessoa igual em todos os 

sentidos ao Pai e ao Filho”

PAI

FILHO
ESPÍRITO 
SANTO


