
O que é uma igreja cheia do Espírito Santo?
(Resumo feito pelo Pr Walter B Moura)

At 2.42-47
-Introdução
- Temos a necessidade como Igreja de ser cheios 
do Espírito Santo, pois Ele nos ajuda no 
cumprimento da verdadeira adoração, da 
missão, de não nos enganarmos com falsos 
ensinos e falsas igrejas. 
- Observaremos dois textos importantes nessa 
questão At 2.42-47 e Ef 5.18ss.

1. Ousadia na pregação. Os discípulos antes 
do enchimento do Espírito não passavam de 
homens temerosos e �midos. (Mt.26.31-35, 
56, 69-75). Entretanto, uma vez cheios do 
Espírito Santo, eles se tornaram ousados. Em At 
2.36, Pedro em sua pregação afirma: Saiba pois 
com certeza toda a casa de Israel que a 

21) e trabalhistas (Ef. 6.5-9; Cl 3.22-4.1). 
Portanto, ser cheio do Espírito é viver 
intensamente sua palavra.

Conclusão
- Nesta lição aprendemos que uma igreja cheia 
do Espír ito Santo vive em san�dade e 
compromisso com Deus, obedecendo-lhe os 
mandamentos. 
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esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez 
Senhor e Cristo.

2. Perseverança na doutrina (v.42) – Os 
novos irmãos man�nham-se firmes no 
ensinamento apostólico. Atualmente, há uma 
tendência de atribuir a obra do Espírito a 
experiências mís�cas desassociadas da 
doutrina, mas este não é o modelo bíblico. Um 
verdadeiro avivamento firma os crentes na 
Palavra de Deus.

3. Perseverança na Comunhão (v.42) – uma 
igreja cheia do Espírito reparte o pão com os 
irmãos necessitados, ela age com caridade 
cristã. Ela também vive em unidade, persevera 
em reunião de culto.

4.    Prá�ca de oração (v.42) – A oração faz parte 
da vida cristã. Quem está cheio do Espírito busca 
diariamente Deus em oração.

5. Temor de Deus (v.43) – Temer a Deus é 
honra-lo e respeita-lo, não era um simples 
medo, mas a devida reverência pela san�dade 

de Deus.

6. Experiência com as maravilhas de Deus 
(v.43) – Deus con�nua salvando vidas, curando, 
dando l ivramentos,  real izando coisas 
impossíveis e poderosas.

7. Bom testemunho (v.47) – Uma vida de 
san�dade e de caridade aos necessitados, fez 
com que o povo simpa�zasse com a igreja 
primi�va. Ecoa aqui aquilo que disse Jesus: 
vejam as vossas boas obras e glorifiquem o 
vosso Pai que está nos céus.

8. Deus dá crescimento – (v.47) –Segundo o 
seu propósito Deus atrairá mais e mais suas 
ovelhas por meio de uma igreja avivada.

9. O Enchimento do Espírito – (Ef 5.18) – 
Comparando Ef 5.18ss com Cl 3.16ss, vemos 
que “estar cheio do Espírito Santo” equivale a 
“deixar a Palavra de Cristo habite ricamente no 
coração”, visto que os efeitos são basicamente 
os mesmos, a saber: comunhão, adoração e 
gra�dão (Ef 5.19-20; Cl 3.16-17), harmonia nos 
relacionamentos familiares (Ef 5.21-6.4; Cl 3.18-
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