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“Porquanto somente Eu conheço os planos
que determinei a vosso respeito!', declara o
Senhor, 'planos de fazê-los prosperar e não
de lhes causar dor e prejuízo, planos para
dar-vos esperança e um futuro melhor.”
Jeremias 29:11

Como alguém pode mudar o seu
futuro? Durante o decorrer da leitura,
você descobrirá como tudo
dependerá da sua escolha.
O futuro ao qual me refiro é sobre a
escolha que todo homem nascido
neste planeta deverá fazer:
permanecer na morte eterna ou sair
dela, através de Cristo. Pois todos nós
nascemos espiritualmente mortos,
afastados de Deus, por causa da
nossa natureza adâmica, natureza de
pecado.
Em Deuteronômio 30: 19 está escrito:
"Os céus e a terra tomo, hoje, por
testemunhas contra ti, que te propus
a vida e a morte, a bênção e a
maldição; escolhe, pois, a vida,
para que vivas, tu e a tua
descendência."

Agora, eu lhe pergunto: Como alguém
pode escolher permanecer na morte
eterna? A resposta é simples: por
causa do orgulho! Chocante a
resposta não? Fiz de propósito, para
que você possa questionar os seus
valores e, principalmente, buscar
pela Verdade. Foi conhecendo a
Verdade, que eu saí do engano
religioso no qual eu estava. Permaneci
na morte eterna, na qual Adão
aprisionou a raça humana, até o
momento em que escolhi abrir mão
da minha verdade pela Verdade de
Deus.
Quando não aceitamos mudar os
nossos conceitos, pelos de Deus, e,
teimamos em apresentar as nossas
"boas obras" para justificar a maneira
pela qual cremos, isto é raiz de
orgulho. Provérbios 16:18 diz que, o
orgulho vem antes da destruição e o
espírito altivo, antes da queda. Foi
exatamente isto que aconteceu no
Jardim do Éden, quando Adão pecou.
No Livro de Ezequiel, capítulo 28,
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vemos descrito este sentimento
também no coração de Lúcifer, que o
fez cair. "Estavas no Éden, jardim
de Deus; de todas as pedras
preciosas te cobrias (...). Tu eras
querubim da guarda ungido, e te
estabeleci; permanecias no monte
santo de Deus, no brilho das
pedras andavas. Perfeito eras nos
teus caminhos, desde o dia em que
foste criado até que se achou
iniqüidade em ti (...). Elevou-se o
teu coração por causa da tua
formosura, corrompeste a tua
sabedoria por causa do teu
resplendor...”.
Tudo que se levanta contra o
conhecimento de Deus vem do
coração orgulhoso e soberbo de
Satanás, que odeia a Deus e tudo o
que Deus criou. O diabo não quer que
o homem seja salvo através de Cristo,
e é por isso que ele usa de todos os
meios para que a glória de Deus não
resplandeça diante dos homens, e
eles venham a ser salvos da operação

do erro em seus corações, fazendo
com que permaneçam na morte
eterna. Não é isto que Deus deseja e o
meu objetivo é mostrar-lhe como sair
deste engano, por meio da Palavra de
Deus.
Na Primeira Epístola de João lemos
que, Jesus foi enviado a Terra para
destruir as obras do diabo e abrir
uma condição para podermos sair da
"família terrena" e entrarmos para a
"família de Deus". Foi isto que eu fiz
no ano de 1990, quando deixei para
trás os valores deste mundo, e entrei
para a família de Deus. Passei da
morte para a vida.
E no dia em que eu fui batizada no
Espírito Santo, com a evidência de
falar novas línguas, foi uma
experiência indescritível! E desde
aquele momento, passei a "orar em
outras línguas" todos os dias. E esta
prática tem acompanhado a minha
jornada de fé. No início parecia que a
minha oração era como um "fiozinho
05

de águas" jorrando de uma fonte.
Mas, nunca desisti de passar tempo
orando em línguas, e posso olhar
para trás e ver o quanto este princípio
espiritual tem sido fundamental para
a minha edificação.
O apóstolo Judas nos exorta a
batalharmos diligentemente pela
nossa fé, orando em línguas, para que
sejamos guardados no amor de Deus,
e desta maneira, fiquemos firmes
contra doutrinas erradas que buscam
combater a nossa fé em Cristo Jesus:
"Amados, quando empregava toda
a diligencia em escrever-vos
acerca da nossa comum salvação,
foi que me senti obrigado a
corresponder-me convosco,
exortando-vos a batalhardes,
diligentemente pela fé que uma
vez por todas foi entregue aos
santos. Pois certos indivíduos se
introduziram com dissimulação,
os quais, desde muito, foram
antecipadamente pronunciados
para esta condenação, homens

ímpios, que transformam em
libertinagem a graça de nosso
Deus e negam o nosso Soberano e
Senhor, Jesus Cristo (...) São estes
os que promovem divisões,
sensuais, que não têm o Espírito.
Vós, porém, amados, edificandovos na vossa fé santíssima,
orando no Espírito Santo,
guardai-vos no amor de Deus,
esperando a misericórdia de
nosso Senhor Jesus Cristo, para a
vida eterna."
O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios
14:18: "Dou graças a Deus, porque
falo em outras línguas mais do
que todos vós." Este era o segredo
dele ter tanta revelação dos mistérios
de Deus, antes ocultos. E no versículo
39, deste mesmo capítulo, ele diz:
"...não proibais o falar em outras
línguas". Jesus diz em Marcos
16:17: "Estes sinais hão de
acompanhar aqueles que crêem:
em meu nome, expelirão

demônios, falarão novas
línguas..."
Portanto, todo aquele que crê em
Jesus pode falar novas línguas. Tudo
é feito por fé! Quem crê fala!
Quando ouvi o testemunho da
Amariles, sobre a importância de
passarmos tempo orando em línguas
e as mudanças que esta prática faz em
todo aquele que persevera orando
diariamente, me senti compelida à
transcrever algumas ministrações
dela ensinando sobre essa
maravilhosa ferramenta de edificação
espiritual. É simplesmente
encorajador!
Percebo que muitos cristãos, mesmo
sendo batizados no Espírito Santo,
não têm o entendimento da
ferramenta poderosa que possuem: o
falar novas línguas! E por
desconhecerem o poder contido na
prática deste princípio espiritual, não
perseveram orando. Desistem.

Ignoram. E Satanás faz de tudo para
que a Igreja do Senhor Jesus
permaneça na ignorância deste
poder, que muda gerações.
Em Atos dos Apóstolos, Jesus falou
sobre este poder, e vimos a
manifestação do mesmo na vida dos
apóstolos após a "descida do Espírito
Santo" em Pentecostes. "E, comendo
com eles, determinou-lhes que não
se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa
do Pai, a qual disse ele, de mim
ouvistes. Porque João, na
verdade, batizou com água, mas
vós sereis batizados com o
Espírito Santo, não muito depois
destes dias (...) recebereis poder,
ao descer sobre vós o Espírito
Santo, e, sereis minhas
testemunhas tanto em Jerusalém
como em toda a Judéia e Samaria
e até aos confins da terra." (Atos
1:4-8).
Isto também é para os nossos dias,
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pois Deus é imutável. A Palavra dele é
eterna. Quero incentivá-lo, a buscar
pela Verdade, como Amariles fez.
Como eu fiz.
João Batista profetizou em Mateus
3:11: "Eu vos batizo com água, para
arrependimento, mas aquele que
vem depois de mim é mais poderoso
do que eu, cujas sandálias não sou
digno de levar. Ele vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo."
Que você permita que o Espírito
Santo incendeie o seu coração,
revestindo-o com o Seu poder, para
que a sua vida seja uma tocha viva nas
mãos de Deus, incendiando nações,
levando almas aos pés da cruz de
Cristo!
Rita Andrade
Lins/SP - dezembro /2021

Amariles Sousa
Minha Experiência
Anos atrás eu fiz uma escolha que
mudou totalmente o meu futuro.
Precisamente em 1990. Não lembro
qual era o dia da semana daquele mês
de junho, mas algo extraordinário
aconteceu naquele dia.
Depois de uma discussão com o meu
pai, resolvi ir para a paróquia do meu
bairro, precisava de um lugar
tranquilo para pensar um pouco.
Andando na igreja parei diante de
uma Bíblia que costumava ficar
exposta, ela estava aberta no Salmo
119. E no primeiro versículo dizia:
" B e m - a v e n t u r a d o s o s
irrepreensíveis no seu caminho, que
andam na lei do SENHOR."
Meus pensamentos giravam. Sabia
que meus caminhos eram em tudo

repreensíveis, meu coração estava
angustiado. Continuei lendo os
versículos seguintes chorando e,
quando chegou no versículo 9, meu
coração deu um salto dentro do meu
peito: "Como pode um jovem
conservar puro o seu caminho?”
Pensei: sim, como?
A resposta estava no verso seguinte.
“Vivendo-o de acordo com a tua
Palavra."
A voz de Deus estava em
versículo falando comigo: Eu
resposta para todos os
questionamentos. Dá-me,
minha, o teu coração.

cada
sou a
seus
filha

Entreguei a Ele a minha vida e o meu
coração. Ainda posso me ver, diante
daquela Palavra, no silêncio daquela
Igreja, quando reconheci pela
primeira vez o quanto eu precisava de
Deus. Todos os meus sentimentos
estavam desencontrados, e no meio
daquele turbilhão, Deus mais uma
vez estava falando comigo.
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Enquanto eu lia os 176 versículos do
Salmo 119, a Palavra ia inundando o
meu ser e me convencendo de que,
verdadeiramente, havia mudanças a
serem feitas, e ali, encontrei-me com o
Verbo que se fez carne e habitou entre
os homens: Jesus! E este encontro
mudou literalmente o meu futuro:
nasci de novo! Eu tinha naquela época
22 anos de idade. Voltei para casa
naquela tarde mudada.
O tempo passou e Jesus foi se
tornando cada dia mais real. O
Espírito Santo foi me fortalecendo
pelo ensino da sã doutrina. Certo dia,
conversando com alguns amigos de
uma outra denominação, que criam
na doutrina do batismo com o
Espírito Santo, um deles me fez a
seguinte pergunta: “você fala em
novas línguas?”.
Fiquei bastante intrigada com a
pergunta, porque a denominação que
eu frequentava, infelizmente, não
ensinava acerca dos dons espirituais
e da oração em línguas. Na doutrina

ensinada por eles, o batismo com o
Espírito Santo era coisa do passado,
existente somente na época dos
apóstolos e não mais para os nossos
dias.
Eu havia lido em Marcos 16:17-18:
“Estes sinais hão de acompanhar
aqueles que creem: em meu nome,
expulsarão demônios; falarão novas
línguas... se impuserem as mãos
sobre enfermos, eles ficarão
curados.” Este versículo me
incomodava porque eu cria que podia
expulsar demônios, impor as mãos
sobre os enfermos e eles serem
curados, mas não cria que podia falar
em outras línguas.
Depois daquela conversa com os
meus amigos, decidi ler na Bíblia
tudo que se referia ao batismo no
Espírito Santo. Entendi que podia
falar novas línguas, porque eu cria em
Jesus Cristo como o meu único
Senhor e Salvador. Aquele que crê
fala novas línguas, assim está escrito.
Então, depois de um período de
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meditação na Palavra, me submeti a
Ela, em humildade, porque a Palavra
de Deus é em tudo a VERDADE.
Certa manhã, quando dei início ao
meu período de oração, a minha
mente ficou cheia de línguas
estranhas. Naquele momento,
sozinha em meu quarto, por fé, soltei
o som da minha voz e passei a falar
novas línguas. Foi maravilhoso! Eu
me ouvia falando palavras que, para o
meu entendimento natural, eram
"estranhas", porque eu não entendia o
que estava falando.
Depois do batismo com o Espírito
Santo, nunca mais fui a mesma.
Como Jesus disse aos apóstolos em
Atos 1:8: “Mas recebereis poder, ao
descer sobre vós o Espírito Santo, e
sereis minhas testemunhas tanto
em Jerusalém como em toda a
Judéia e Samaria e até aos confins
da terra." Eu recebi poder naquele
dia.
Hoje eu não tenho mais 22 anos de
idade. E o mundo ao meu redor não

se resume mais a uma cidadezinha do
sul da Bahia. Olhando para trás,
parece que tudo aconteceu ontem. O
meu caráter tem sido moldado à
Verdade do Evangelho, e o meu futuro
garantido, porque a Palavra do meu
Pai é a Verdade. “Porquanto somente
Eu conheço os planos que determinei
a vosso respeito!', declara o Senhor,
'planos de fazê-los prosperar e não
de lhes causar dor e prejuízo, planos
para dar-vos esperança e um futuro
melhor.” Jeremias 29:11.
O tempo que passo orando no
Espírito Santo tem me ensinado
como ser filha do Deus Altíssimo, e
que tudo é possível ao que crê!
Oro para que neste momento você
seja cheio do Espírito Santo, como eu
fui, e permita que Ele, o Consolador, o
Espírito da Verdade, sussurre em seu
ouvido espiritual, os mistérios do
coração de Deus, antes ocultos, e você
abra a sua boca e passe a falar novas
línguas, conforme Ele falar para você
(Atos 2:4).
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Amariles Sousa
Cheios do Espírito
Você já parou para pensar sobre a
importância de ser batizado com o
Espírito Santo? Ou com que
finalidade nós recebemos o Espírito
de Deus? A resposta a estas perguntas
está em compreendermos o que
realmente aconteceu quando
nascemos de novo.
No momento em que nascemos de
novo, um processo criativo, que só
Deus conhece, ocorreu dentro do
nosso espírito humano, que fez de
mim e de você, uma nova criatura.
Este processo sobrenatural
literalmente nos resgatou do império
das trevas e nos transportou para o
reino de Deus. “Ele nos libertou do
império das trevas e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor, no
qual temos a redenção, a remissão

dos pecados”. (Colossenses 1:13).
Agora pertencemos à família de Deus.
Uma vez que temos o Espírito que
vem dele passamos a ter uma Nova
Natureza, somos Filhos de Deus! E
como filhos, temos o direito de
sermos guiados pelo Espírito de Deus
(Romanos 8: 14).
Em 1 Coríntios 2:12, Paulo
ensinando sobre a nova natureza, diz:
“Ora, nós não temos recebido o
espírito do mundo, e sim o Espírito
que vem de Deus, (recebemos uma
Nova Natureza) para que
conheçamos o que por Deus nos foi
dado gratuitamente.”
Nascemos de novo, portanto, somos
povo de Deus, ovelha do seu
pastoreio, propriedade exclusiva
dele. Vivemos para Ele, recebemos
uma nova natureza que vem de Deus.
Essa nova natureza, tem a capacidade
de aprender diretamente com Deus
(para que conheçamos o que por
Deus nos foi dado gratuitamente.)
Ele não nos deixou órfãos, Ele nos
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deu um Ajudador maravilhoso: o
Espírito Santo! Você pode se entregar
ao Espírito Santo, sozinho, lá no seu
quarto, abrir a sua boca e falar os
mistérios que Deus lhe concedeu.
No livro de Atos, os apóstolos estavam
reunidos, assentados, diz a Palavra,
quando de repente, veio do céu um
som impetuoso, como de um vento, e
distribuiu línguas de fogo entre eles. E
o que aconteceu? A resposta está em
Atos 2:4: “Todos ficaram cheios do
Espírito Santo e passaram a falar
em outras línguas, segundo o
Espírito lhes concedia que
falassem”.
A promessa do Senhor estava se
cumprindo. Jesus havia falado para
eles: vocês, fiquem em Jerusalém até
que do alto vocês sejam revestidos de
poder. E eles estavam lá, agradecendo
a Jesus: “obrigado Jesus, o Senhor
nos prometeu e nós vimos, nós fomos
testemunhas oculares da sua glória e
nós sabemos que o Senhor é
poderoso para cumprir o que o
Senhor nos prometeu”.

Deus não falhará em nenhuma das
Suas promessas. Deus chamou
Abraão, fez promessas a ele, deu-lhe
Isaque, quando era um ancião de
dias. Mas Ele também foi com Davi,
aos 17 anos. Ungiu Davi, rei de Israel.
Foi com Samuel, quando ele era um
menino, e fez dele um profeta. Deus é
o Deus do pequeno e do grande, do
jovem e do ancião, do homem e da
mulher, porque no coração de Deus
não há diferença de idade nem de
sexo. Ele é o Senhor de todos e é rico
para com todos. Diga: “o Senhor é
rico para comigo!”
Você tem de Deus o tanto que você
permite que Ele lhe dê. Não se deixe
limitar nos seus próprios afetos. Abra
o seu coração para Deus. Abra o seu
espírito para Ele. Em Apocalipse 3:20
Jesus nos diz: “Eis que estou a
porta e bato, se alguém ouvir a
minha voz e abrir a porta, entrarei
em sua casa e cearei com ele, e ele,
comigo.” Se alguém abrir, qualquer
um que abrir o coração, Ele entrará e
ceara com ele! Você é precioso demais

para o Seu Deus. Você é
preciosíssimo para Ele.
Ele nos deu a Sua Palavra fidelíssima,
que se fez carne e habitou no meio de
nós. E ela é poderosa para dar a você
tudo o que você deseja. E você
descobrirá que, o que realmente
deseja, é Ele. A Palavra de Deus diz
que nada, nada do que você possa
desejar, se compara a Ele. Não há
terras, não há ouro, não há prata, não
há marido, não há namorado, não há
estudo, não há nada que possa se
comparar a doce presença de Deus
em seu espírito, a certeza de que você
está na eternidade com Ele, a certeza
de que você não ficará em tormentos,
entregue aos verdugos, entregue a
Satanás, entregue a demônios. Nada
se compara ao nosso Deus! Ele é
amparo fiel para todos aqueles que
confiam nele.
A Palavra de Deus diz: “Alegrai-vos,
ó justos e celebrai porque o Senhor
é grande e poderoso no meio de
vós”. E o nosso Deus tem nos cercado

com alegres cantos de livramento. Ele
não é só propriedade minha. Eu sou
propriedade exclusiva dele, mas Ele é
de todos nós. Deus amou o mundo de
tal maneira, que deu o Seu Filho, para
que todo aquele que nele crê não
pereça subjugado pelas
circunstâncias, pecado, ou o açoite de
Satanás. Ele nos libertou do império
das trevas, e nos transportou para o
Reino do filho do Seu amor, onde
temos a redenção plena.
O sacerdote Zacarias, pai do profeta
João Batista, cheio do Espírito Santo
declarou: “O Senhor suscitou para
nós plena e poderosa salvação.”
(Lucas 1:69). Não foi salvação pela
metade, foi plena, total, completa!
Abra neste momento o seu coração,
para o Espírito Santo lhe dar línguas
celestiais, mistérios de Deus. "Pois
quem fala em outra língua não
fala a homens, senão a Deus, visto
que ninguém o entende, e em
espírito fala mistério." (1 Coríntios
14:2).

Odre Velho
Somos nascidos de Deus, contudo,
ainda estamos presos em um corpo
velho (adâmico). Mas, será que nós
estamos nesta condição sem nenhum
recurso para vencermos os nossos
limites carnais?
Na parábola do odre velho, Jesus faz
menção a um fato muito interessante:
“não há alguém que coloque vinho
novo em recipiente de couro velho”.
(Lucas 5:37). Jesus fez exatamente
isso. O vinho novo aqui representa o
nosso espírito nascido de Deus
(recebemos uma nova natureza) e o
recipiente de couro velho o nosso
corpo adâmico. Ele sabia que a obrar
redentora forneceria, para os
nascidos de Deus, os meios
necessários para manter o odre velho
em perfeito estado para suportar a
glória do vinho novo.
Jesus explica através da parábola
que, apesar de nascermos de novo
através dele, nós ainda

permaneceríamos num odre velho,
que é a nossa carne adâmica. Em Tito
3:3-5 lemos: “Pois nós também,
outrora, éramos néscios,
desobedientes, desgarrados,
escravos de toda sorte de paixões e
prazeres, vivendo em malícia e
inveja, odiosos e odiando-nos uns
aos outros. Quando, porém, se
manifestou a benignidade de Deus,
nosso Salvador, e o seu amor...” O
amor de Deus para com quem? Só
para comigo? Não, (...) Para com
todos, não por obras de justiça
praticadas por nós”. Nada do que
fazemos pode ser comparado com a
obra redentora do calvário, com
aquilo que Deus fez por nós, através
da morte e ressurreição de Jesus
Cristo! “... mas segundo a sua
misericórdia, ele nos salvou
mediante o lavar regenerador e
renovador do Espírito Santo”.
Quando nascemos de novo, nós
temos os meios para lutar contra esta
carne. “...ele nos salvou mediante o
lavar regenerador e renovador do
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Espírito Santo, que ele derramou
sobre nós ricamente, por meio de
Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim
de que, justificados por graça, nos
tornemos seus herdeiros, segundo a
esperança da vida eterna.” (Tito 3: 57).
Vamos ver o que Paulo nos ensina na
Epístola aos Romanos 8:23: “E não
somente ela, (falando da natureza)
mas também nós, que temos as
primícias do Espírito, igualmente
gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos, a
redenção do nosso corpo.”
Nesse versículo de Romanos 8, o
apóstolo fala sobre as “primícias do
Espírito”. E quais são as primícias do
Espírito? Para entendermos melhor,
vamos ver qual o significado da
palavra primícias.
"primícias":
1. Conjunto dos primeiros produtos
da terra ou de um rebanho.
2. Conjunto dos primeiros efeitos.
3. Conjunto dos primeiros lucros.

4. Conjunto dos primeiros momentos
de algo. = COMEÇO, PRELÚDIO.
As primeiras coisas.
E quais são as primícias do Espírito?
São as primeiras bênçãos que Deus
dá aos que escolhem crer em Jesus
(João 1:12): o novo nascimento e o
batismo com o Espírito Santo.
Em Atos 1:5 Jesus, pessoalmente,
prometeu o batismo com o Espírito
Santo, dizendo: “Porque João, na
verdade, batizou com água, mas vós
sereis batizados com o Espírito
Santo, não muito depois destes
dias”.
Em Atos 2:1 lemos o cumprimento
desta promessa: “Ao cumprir-se o dia
de Pentecostes, estavam todos
reunidos no mesmo lugar; de
repente, veio do céu um som, como
de um vento impetuoso, e encheu
toda a casa onde estavam. E
apareceram, distribuídas entre eles,
línguas, como de fogo, e pousou uma
sobre cada um deles.”
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Somente alguns ficaram cheios do
Espírito Santo? É assim que está
escrito? Não! “Todos ficaram cheios
do Espírito Santo.” Atos 2:4
E o quê aconteceu com quem ficou
cheio do Espírito Santo?
“...passaram a falar em outras
línguas, segundo o Espírito lhes
concedia que falassem.”
A oração em línguas estranhas é a
evidência do batismo com o Espírito
Santo.
Todos ficaram cheios do Espírito
Santo e passaram a falar línguas
estranhas. O versículo não está
dizendo que o Espírito Santo os força
a falar. Não! Eles passaram a falar em
outras línguas, segundo o Espírito
concedia que falassem.
De que maneira ensinamos uma
criança a falar? Através do método da
repetição. Nós falamos e a criança
repete: "papai, mamãe." A criança vai
ouvindo e repetindo. É assim que o
Espírito Santo faz conosco. Ele fala

em nosso ouvido espiritual, ensina
nosso espírito humano recriado, e
repetimos o que estamos ouvindo.
Quando eu fui batizada com o
Espírito Santo, não entendia muito
sobre o batismo. Eu estava orando em
português, minhas orações diárias, e
a minha mente ficou cheia de uma
língua estranha que eu não sabia o
significado. O Espírito Santo falava
dentro do meu espírito, e eu
conseguia ouvi-lo com meu ouvido
espiritual. Como eu não entendia, e
ninguém havia me ensinado que era
assim que o Espírito nos concedia as
línguas, achei que estava inventando.
Então eu só ouvia e não verbalizava.
Continuei neste dilema durante uns
15 dias. Fiquei em angústia, achando
que estava inventando, quando na
verdade, era o Espírito Santo me
concedendo línguas para que eu
falasse.
No restante do capítulo 2, lemos que
todos ficaram cheios do Espírito
Santo, e as pessoas vieram ver o que
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estava acontecendo e Pedro explicou.
No verso 37, ainda no capítulo 2,
lemos a conclusão de Pedro acerca do
que estava acontecendo naquele
momento. “Ouvindo eles estas
coisas, compungiu-se-lhes o coração
e perguntaram a Pedro e aos demais
apóstolos: Que faremos, irmãos?
Respondeu-lhes Pedro: Arrependeivos, e cada um de vós seja batizado
em nome de Jesus Cristo para
remissão dos vossos pecados, (e vai
acontecer o quê?) e recebereis o dom
do Espírito Santo.” (Atos 2:37)
Qual é a condição para você ser
batizado com o Espírito Santo? Crer
na pregação do evangelho de Jesus
Cristo! Crer em sua obra redentora,
crer nele como seu Salvador!
Em Marcos 16:17 Jesus diz: "E estes
sinais hão de acompanhar aqueles
que crêem: em meu nome,
expulsarão demônios, FALARÃO
NOVAS LÍNGUAS..."
Uma vez que você reconhece diante de
Deus o seu caminho de erro,

reconhece que você precisa da ajuda
d'Ele, que você nasceu morto nos seus
delitos e pecados, e aceita Jesus como
Salvador, você passa a ter todo o
direito de falar novas línguas, pois
agora você faz parte da família de
Deus.
E por que o Espírito Santo trouxe
línguas estranhas para nós?
Para obtermos a resposta, vamos
retomar a leitura da carta aos
Romanos, capítulo 8. No verso 23,
Paulo afirma: “nós, que temos as
primícias do Espírito, igualmente
gememos em nosso íntimo,
aguardando a redenção do nosso
corpo.”
No verso 26 de Romanos 8,
continuando o ensino, o apóstolo diz:
“ T a m b é m o E s p í r i t o ,
semelhantemente, nos assiste em
nossa fraqueza; porque não
sabemos orar como convém, mas o
mesmo Espírito (faz o quê?)
intercede por nós sobremaneira,
com gemidos inexprimíveis.”
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O que é um gemido inexprimível? Algo
que você não pode entender.
A nossa carne (odre velho), sempre
combaterá o nosso novo homem
nascido de Deus que anseia por andar
em santidade, que deseja obedecer às
instruções do Espírito Santo, e deseja
passar tempo orando no Espírito.
Explicando sobre a justificação pela
fé, Paulo afirma: “Porque todos
pecaram e destituídos estão da
glória de Deus.” Romanos 3:23.
O Salmista diz no Salmo 51:5: “Eu
nasci na iniquidade, e em pecado me
concebeu minha mãe."
Este pecado, ao qual o salmista se
refere, é o pecado que originou a
separação do homem de Deus, lá no
Jardim do Éden, quando Adão pecou
e levou toda a raça humana a nascer
em pecado, presos em uma natureza
de trevas.
Agora, nós somos filhos de Deus, e
temos o Espírito Santo, que trouxe as

línguas estranhas para nos ajudar em
nossas fraquezas.
Na Epístola aos Romanos 8:27, o
apóstolo Paulo diz que, o “Espírito...
sonda (examina) os nossos
corações”, verificando como desfazer
toda a carnalidade que está
prejudicando a nossa comunhão
íntima com o Pai, e, “segundo a
vontade de Deus é que ele intercede
pelos santos”. (Romanos 8:27).
Deus deseja ocupar o nosso coração o
máximo que Ele conseguir, mas a
nossa carnalidade prejudica, e muito,
a ação do Espírito. Por isso Paulo
disse: “Se viverdes segundo a carne
(carnalidade), caminhais para a
morte; mas (existe um meio de
neutralizar a carne), se PELO
ESPÍRITO (a força operante da nova
natureza) mortificardes os feitos do
corpo, certamente vivereis”
(Romanos 8:13).
Na 1 carta aos Coríntios, Paulo
falando sobre as operações do
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Espírito Santo, nos ensina que: “O
que fala em outra língua a si mesmo
se edifica.” (1 Coríntios 14:4). O
apóstolo Judas, na sua epístola, nos
adverte sobre a importância da
edificação nos versículos 20, 21: "Vós,
porém, amados, edificando-vos na
vossa fé santíssima, ORANDO no
Espírito Santo, GUARDAI-VOS no
amor de Deus..."
A edificação do nosso espírito, nos
levará ao entendimento da realidade
da nossa vida em Deus, de modo que
deixaremos de ignorar as
consequências maléficas dos feitos do
corpo e passaremos a entender como
desfrutar da vida de Deus em nós,
como ser por cabeça e não por cauda.
Ao operar em nosso íntimo pela
edificação, o Espírito Santo não
somente nos revela a maravilha da
obra redentora de Cristo, mas Ele
também nos mostra os males (feitos
do corpo, carnalidade), que estão nos
levando a tropeçar (onde o nosso odre
velho pode se romper).

O que todos nós temos de entender é
que “a vereda dos justos é como a luz
da aurora que vai brilhando mais e
mais até ser DIA PERFEITO”
(Provérbios 4:18). Portanto,
persevere em perseguir a Verdade,
dia após dia!
A oração em línguas não é uma
exigência da parte de Deus para
sermos abençoadas. Ele já nos
abençoou com toda sorte de benção,
mas, se dermos condições ao Espírito
Santo, para “mortificar os feitos do
nosso corpo”, aprenderemos a ir de
glória em glória em nossas vidas,
guardados no amor de Deus.
Lembre-se, é impossível passarmos
tempo a sós com Deus, orando em
línguas, sem recebermos as
respostas. Observe o que Jesus
ensinou em Mateus 6:6: “Tu, porém,
quando orares, entra no teu quarto,
e, fechada a porta (excluindo o
mundo), orarás a teu pai que está
em secreto, e teu pai, que vê em
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secreto, te recompensará
(publicamente)”.
Saiba que a perseverança na prática
da Palavra é muito importante na vida
cristã. No entanto, se você
condicionar o seu relacionamento, a
sua comunhão com Deus, à normas e
regras, você fracassará, pois a
condição da sua comunhão com Deus
é a Graça de Deus em Jesus Cristo.
Como disse o apóstolo João, em 1
João 2:27: “Quanto a vós outros, a
unção que dEle recebestes
permanece em vós, e não tendes
necessidade de que alguém vos
ensine; mas, como a Sua unção vos
ensina a respeito de todas as coisas,
e é verdadeira, e não é falsa,
permanecei nele, como também Ela
vos ensinou”.
Assim, não considere o seu tempo a
sós com Deus como sendo uma
obrigação (você não é obrigado a
nada), mas considere esse tempo de
oração em línguas, e meditação na

Palavra, como realmente é: uma
oportunidade de manter íntima a
comunhão com o seu Pai. O
Altíssimo.
Busque passar tempo com Deus,
todos os dias, porque você escolheu
conhecê-lo na intimidade do seu
coração
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Falando Mistérios
Sou apaixonada por arqueologia e
história geral. Uma vez eu li que,
quando uma nação era invadida,
conquistada por uma outra nação, e o
invasor desejava destruir a cultura
daquele povo subjugado, a primeira
atitude que ele tomava era a de
aniquilar a língua daquele país. Os
habitantes eram proibidos de falar a
sua língua materna, e assim, com o
passar do tempo, aquele povo deixava
de existir, pois uma outra cultura ia
sendo colocada dentro deles. Associei
este fato ao batismo com o Espírito
Santo.
Quando nascemos de novo, da
semente incorruptível (Jesus),
passamos a ter um novo Reino
implantado em nós. Passamos a ser
cidadãos do Reino de Deus, e a função
do Espírito Santo é nos ensinar tudo a
respeito da nossa nova vida em
Cristo. Através do batismo com o
Espírito Santo, nosso Pai Celestial
nos dá acesso a uma linguagem

sobrenatural (língua estranha), que
passa a ser comum a todo cidadão
desta Pátria Celeste. “Todos ficaram
cheios do Espírito Santo e passaram
a falar em outras línguas, segundo o
Espírito lhes concedia que
falassem.” (Atos 2: 4).
Uma das razões pelas quais muitos
cristãos não oram em línguas é
porque acham que Deus não
responde a esse tipo de oração. O que
temos de entender é que, assim como
Deus responde a oração em
português, ele também responde a
oração em línguas.
Em 1 Coríntios 14:14 diz que,
quando oramos em línguas (muito ou
pouco, não importa), algo fantástico
sempre acontece: “Se eu orar em
outra língua, o meu ESPÍRITO ora de
fato, mas a minha mente fica
infrutífera”.
Observe que, na oração em línguas, é
o seu espírito que ora, e,
consequentemente, é também o seu
espírito quem recebe a resposta, ou
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seja, a mudança das coisas se dá no
seu espírito. Em razão disso, você não
deve procurar a resposta à oração em
línguas em outro lugar qualquer
(pessoas, circunstâncias etc.); a
mudança se faz em você. O que o
Espírito Santo procura fazer quando
oramos em línguas é promover
mudanças em nosso espírito, e isso
mudará as nossas circunstâncias.
Por isso, o apóstolo Paulo disse: “O
que fala em outra língua a si mesmo
SE EDIFICA”. (1 Coríntios 14:4).
E o que quer dizer se edifica? Quando
você ora em línguas, você está dando
ao Espírito Santo a oportunidade de
transferir, pelo conhecimento de
Cristo, tudo o que ele conquistou para
você por sua morte e ressureição,
construindo (edificando) o templo do
Espírito, ou seja, preparando o seu
interior (deixando a casa limpa e
adornada – Mateus 3:12) como
habitação de Deus.
E porquê você está se edificando
quando ora em línguas? Porque

aquele que ora em outras línguas fala
não a homens, mas a Deus (I
Coríntios 14:2).
Esta manifestação das línguas não é a
que deve ser interpretada, porque nós
estamos falando a Deus enquanto
oramos em línguas para edificação
pessoal. Nenhum homem nos
entende. Por quê? Porque nós
estamos falando mistérios. Estes
mistérios são os mesmos que estão
escondidos dentro de Deus e agora,
estão disponíveis para a Igreja. Estes
são os mistérios de tudo, Cristo, a
esperança da glória, em nós e para
nós. (Colossenses 1:27)
Você não pode orar por uma hora em
línguas sem deixar de expressar
qualquer aspecto do mistério que
Cristo é em você. E se você orar a
noite toda? Então você irá expressar
cerca de oito ou nove horas do que
Cristo é em você. E isso lhe dará o
crescimento necessário para chegar à
maturidade, atingindo a medida da
estatura da plenitude de Cristo.
Fantástico, não?
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Sabedoria de Deus
Em 1 Coríntios 2:6-7 lemos:
“Entretanto, expomos sabedoria
entre os experimentados; não,
porém, a sabedoria deste século,
nem a dos poderosos desta época,
que se reduzem a nada.”
Vamos considerar atentamente a
primeira parte desse versículo.
“Entretanto, expomos sabedoria
entre os experimentados...”. Paulo
tinha acesso a uma sabedoria que não
pode ser encontrada neste século, ou
entre os poderosos desta época, uma
sabedoria que ele descreve no verso
seguinte como sendo a sabedoria de
Deus. “mas falamos a sabedoria de
Deus...” 1 Coríntios 2:7
Salomão, em Provérbios 3:13-15,
afirma que: “Feliz o homem que
acha sabedoria, e o homem que
adquire conhecimento (de Deus)".
Por quê? “Porque melhor é o lucro
que ela dá do que a prata, e melhor a

sua renda do que o ouro mais fino.
Mais preciosa é (a sabedoria de Deus)
do que pérolas, e tudo o que podes
desejar (tudo que o seu coração
possa desejar) não é comparável a
ela. O alongar-se da vida está na sua
mão direita, na sua esquerda,
riquezas e honra.” “Os seus
caminhos são caminhos...” (de muita
penúria, de muito amargor, de muita
dificuldade?). Não! “...os seus
caminhos são caminhos deliciosos e
todas as suas veredas, paz. É árvore
de vida para os que a alcançam, e
felizes são todos os que a retêm.”
É maravilhoso constatar que essa
sabedoria está disponível aos
homens. Em 1 Coríntios 2:7 lemos:
“Mas falamos a sabedoria de Deus
em mistério, outrora oculta, a qual
Deus preordenou desde a
eternidade para a nossa glória”.
Nós recebemos a condição de sermos
ensinados e instruídos pelo Espírito
de Deus diretamente no nosso
espírito recriado. Nos versos 9 e 10,
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ele acrescenta: “mas, como está
escrito: Nem olhos viram, nem
ouvidos ouviram, nem jamais
penetrou em coração humano o que
Deus tem preparado para aqueles
que o amam. Mas Deus no-lo revelou
pelo Espírito; porque o Espírito a
todas as coisas perscruta, até
mesmo as profundezas de Deus.” 1
Coríntios 2: 9, 10.
O Pai nos deu um Espírito novo
através do novo nascimento, para
aprendermos através dele, sobre
aquilo que Deus já nos deu
gratuitamente. Tudo o que nós
temos já nos foi dado de graça. Não é
porque eu oro no Espírito e leio a
Palavra que eu tenho as bênçãos de
Deus. Eu tenho as bênçãos de Deus
porque Ele me deu de graça. Não é por
obras para que ninguém se glorie
(Efésios 2: 9), para que ninguém diga:
“Eu sou o bonzão do pedaço. Oh
Jesus, eu não sou como aquele irmão.
Olha só, eu jejuo, oro no Espírito
Santo 10 horas por dia, leio a Bíblia,

dou o dízimo... e ele só vive naquele
carro, não quer saber de outra vida.”
É porque eu oro 10 horas por dia no
Espírito Santo que o meu Pai Celestial
me abençoa? Será que Deus abençoa
mais a mim do que a qualquer um dos
meus irmãos? Não! Ele deu a todos de
graça.
Não é por obras para que ninguém se
glorie. Não há nada que eu e você
possamos fazer para sermos
agradáveis a Deus. Sabe qual foi o
pecado de Caim, meus irmãos? O
pecado de Caim foi querer se
relacionar com Deus ao modo dele.
Ele achou que podia fazer alguma
coisa para ser agradável a Deus, e
abriu mão daquilo que Deus tinha
dado a ele: o sacrifício do cordeiro!
Quando eu não tinha muito
entendimento de Deus, pensava
comigo mesma: mas por que será que
Deus recusou a oferta do pobrezinho
do Caim? Ele ofertou as melhores
frutas que tinha, do mesmo jeito que

Abel ofertou o melhor cordeiro. Por
que será que Deus não aceitou as
melanciazinhas de Caim? Melancia é
vermelha, é bem verdade, mas é suco
de melancia que purifica pecado? O
que purifica o pecado? O sangue do
cordeiro! E nós temos um Cordeiro
que foi imolado por nós. Abel pegou o
melhor cordeiro que ele tinha, porque
sabia que Deus havia preparado para
nós o melhor do céu.
Existe um meio para nos
relacionarmos com Deus. Existem
princípios, leis, iguais a lei da
gravidade, que são as leis espirituais.
Eu não posso me relacionar com
Deus ao meu modo. “Bom, eu acho
que é assim, eu acho que é assado. Eu
acho que casamento é assim, não deu
certo, larga para lá, arruma outra”.
Existem meios de nos relacionarmos
com Deus, e o princípio que rege a
minha comunhão com Deus se chama
fé, porque sem fé é impossível
agradar a Deus (Hebreus 11:6) Caim
achou que podia se relacionar com

Deus ao modo dele. Andou nos seus
próprios caminhos, matou o irmão e
ainda se irou contra Deus.
Sem fé é impossível agradar a Deus.
“Disto também falamos, não em
palavras ensinadas pela sabedoria
humana, mas ensinadas pelo
Espírito, conferindo coisas
espirituais com espirituais.” (1
Coríntios 2:13).
Toda as vezes que eu me coloco diante
de Deus, de livre e espontânea
vontade, para orar no Espírito Santo,
o Espírito de Deus transfere para o
meu espírito toda a sabedoria de
Deus contida na obra redentora de
Jesus. Ele me consola, exorta, edifica
e me ensina, mansamente, todas as
vezes que me coloco diante dele, e me
submeto ao grande mestre, o Espírito
da Verdade, orando em línguas para a
minha edificação.
Vamos ler novamente 1 Coríntios 2:67: “Entretanto, expomos sabedoria

entre os experimentados; não,
porém, a sabedoria deste século,
nem a dos poderosos desta época,
que se reduzem a nada.”
Por que Paulo afirma que a sabedoria
deste século se reduz a nada? Porque
ela não tem fruto permanente. Mas a
Palavra de Deus é eterna, não pode
ser mudada, está estabelecida nos
céus e na terra para sempre. Quem
pode mudar a Palavra de Deus? Ela é
a verdade e está estabelecida para
sempre. “... pois quem fez a
promessa é fiel.” Hebreus 10:23.
Aquele que nos fez a promessa é
infiel? Não! Ele é fiel para cumprir
aquilo que nos prometeu. Se Ele
prometeu é porque Ele pode cumprir.
A Palavra de Deus diz que o homem é
o provedor do lar, é aquele que cobre
e dá mantimento a sua casa.
“...porque o marido é o cabeça da
mulher, como também Cristo é o
cabeça da igreja, sendo este mesmo
o salvador do corpo”. (Efésios 5:23).
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E quem é o cabeça do homem? Jesus
Cristo é o cabeça do homem! “Quero,
entretanto, que saibais ser Cristo o
cabeça de todo homem, e o homem,
o cabeça da mulher, e Deus, o
cabeça de Cristo.” (1Coríntios 11:3).
Do mesmo jeito que a esposa tem que
ser submissa ao seu marido, porque é
um princípio estabelecido por Deus, o
marido também tem que ser
submisso a alguém. A quem? A Jesus
Cristo, o Senhor. Maridos, é direito
de vocês, receberem daquele que é o
seu cabeça.
Se nós que somos maus sabemos dar
boas dádivas aos nossos filhos,
quanto mais o nosso Pai celestial. Ele
nos deu o Espírito Santo! Jesus
ensinando em Lucas 11:9-13, diz:
“Por isso, vos digo: Pedi, e dar-sevos-á; buscai, e achareis; batei, e
abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede
recebe; o que busca encontra; e a
quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual
dentre vós é o pai que, se o filho lhe
pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou

se pedir um peixe, lhe dará em lugar
de peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir
um ovo lhe dará um escorpião? Ora,
se vós, que sois maus, sabeis dar
boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai celestial dará o
Espírito Santo àqueles que lho
pedirem.”
Agora, por que será que Jesus falou
que o Pai celestial daria o Espírito
Santo aquele que lhe pedisse? Porque
é pelo Espírito que eu vou descobrir
tudo o que eu recebi gratuitamente de
Deus.
Jesus em João, ensinando acerca do
Espírito disse: Eu vou para o Pai, e
vou enviar para vocês o Espírito
Santo. Para fazer o quê? Para ensinar
toda a verdade. “Quando vier, porém,
o Espírito da verdade, ele vos guiará
a toda a verdade;” (João 16: 13).
Conhecereis a verdade e a verdade irá
fazer o quê? Vos libertará.

João 16:7-8: “Mas eu vos digo a
verdade: convém-vos que eu vá,
porque, se eu não for, o
Consolador não virá para vós
outros; se, porém, eu for, eu vo-lo
enviarei.”
A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê?
Ouvir a Palavra de Deus (Romanos
10:17). Se a minha fé vem pelo ouvir e
ouvir a Palavra de Deus, quem tem
que me ensinar a Palavra de Deus? O
Espírito Santo de Deus.
Jesus nos prometeu e Ele cumpriu
sua promessa. Em Atos 2:1. “Ao
cumprir-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo
lugar; de repente, veio do céu um
som, como de um vento impetuoso, e
encheu toda a casa onde estavam. E
apareceram, distribuídas entre eles,
línguas, como de fogo, e pousou uma
sobre cada um deles. Todos ficaram
cheios do Espírito Santo.”
E o que aconteceu com quem ficou
cheio do Espírito Santo?
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“...passaram a falar em outras
línguas, segundo o Espírito lhes
concedia que falassem.”
Judas 3: “Amados, quando
empregava toda a diligência em
escrever-vos acerca da nossa
comum salvação, foi que me senti
obrigado (pelo Espírito) a
corresponder-me convosco,
exortando-vos a batalhardes,
diligentemente, pela fé que uma
vez por todas foi entregue aos
santos.”

Herança dos Santos
Vocês já observaram como Paulo
orava pelos irmãos? Vamos tomar,
por exemplo, a oração dele aos
Efésios.
“Não cesso de dar graças por vós,
fazendo menção de vós nas
minhas orações, para que o Deus
de nosso Senhor Jesus Cristo, o
Pai da Glória, vos conceda espírito
de sabedoria e de revelação no
pleno conhecimento dele,
iluminados os olhos do vosso
coração, para saberdes qual é a
esperança do seu chamamento...”
(Efésios 1: 16-18)
Se você comparar esse trecho da carta
com outros textos das cartas de Paulo,
onde ele ora pelos irmãos, você
observará que ele se refere sempre ao
pleno conhecimento de Deus e ao Seu
plano divino, que é a salvação do
homem, para que o homem possa ter
plena comunhão com Ele.
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A oração de Paulo a Deus era para que
todos compreendessem a grandeza da
redenção, da Salvação! Porque Paulo
descobriu pelo Espírito Santo um
meio eficaz e poderoso de oração, a
oração produzida pelo Espírito Santo
no nosso espírito, que é a oração em
línguas! (Romanos 8: 26-27).
Como Jesus diz em Marcos 16:17:
“Estes sinais hão de acompanhar
aqueles que crêem: em MEU NOME
expulsarão demônios; falarão
novas línguas...” Logo, quem crê em
Jesus fala novas línguas!
Paulo sabia que se os irmãos
aprendessem a orar dessa forma eles
teriam de Deus o espírito de sabedoria
e de revelação no pleno conhecimento
dEle, tendo os olhos do coração
iluminados, para saberem qual era a
esperança do seu chamamento, e qual
a riqueza da glória da sua esperança
nos santos.
O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios
14:18: “Dou graças a Deus, porque

falo em outras línguas mais do que
todos vós.” E no versículo 39 ele diz:
“Não proibais o falar em outras
línguas.”
Quem ora em línguas, hora após hora,
todos os dias, está edificando a sua fé!
E o diabo detesta que se faça isto,
porque assim, deixaremos de ser
instrumentos de destruição e
passaremos a ser canais poderosos de
bênçãos nas mãos do nosso Deus!
Aleluia! Passe tempo orando em
línguas meu irmão e veja o poder de
Deus transformar a sua vida!
E qual a é nossa herança irmãos?
Paulo ensinando aos Coríntios disse:
“Nem olhos viram, nem ouvidos
ouviram nem jamais penetrou em
coração humano o que Deus tem
preparado para aqueles que o
amam. Mas Deus no-lo revelou pelo
Espírito; (por quê?) Porque o Espírito
a todas as coisas perscruta, até
mesmo as profundezas de Deus. (I
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Corintios 2: 9-10). “O mistério que
estivera oculto dos séculos e das
gerações; agora todavia, se
manifestou aos seus santos; aos
quais Deus quis dar a conhecer qual
seja a riqueza da glória deste
mistério entre os gentios, isso é
Cristo em vós a esperança da glória.”
(Colossenses 1:26-27)
Através da oração no Espírito Santo
temos condições de descobrirmos
qual é a nossa herança nos santos.
Você deve estar se perguntando: e
como é essa oração no Espírito
afinal de contas? O que fala em
outras línguas não fala a homens,
senão a Deus, visto que ninguém o
entende e em espírito fala mistérios.
(1 Coríntios 14: 2) Como? Segundo o
Espírito Santo falar em sua boca.
Todos ficaram cheios do Espírito
Santo e passaram a falar em outras
línguas, segundo o Espírito lhes
concedia que falassem. (Atos 2:4)
Deus não dificulta nada para o
homem. Quanto você se esforçou para

ter pele, ou para fazer o seu coração
funcionar? Por que deveria se esforçar
para poder orar no Espírito Santo? O
Dom é de Deus e é Ele quem opera
tudo em todos.
Quem crer, falará novas línguas. Você
não se esforça para fazer seu pulmão
funcionar, basta respirar. Orar no
Espírito Santo é fácil assim!
Você ainda não ora no Espírito
Santo? Basta crer e orar. (Marcos
16:17) É muito simples! Apenas diga
em seu coração: “Eu o aceito Jesus,
como meu Salvador e quero receber
tudo o que Você conquistou na cruz
para a minha vida, quero ficar cheio
do Espírito Santo, com a evidência de
orar em outras línguas, segundo Ele
orar na minha boca.”
Agora abra a sua boca, solte o som da
sua voz e deixe Ele orar por você! Você
falará palavras que não entende,
porque não há um entendimento, uma
interpretação humana, porque este
dom é só para a sua edificação, é
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pessoal, é Deus orando o melhor para
você, orando todo o plano Dele de
Salvação para a sua vida! Fantástico,
não?
Você já fala novas línguas? Então
coloque o dom de Deus em prática no
seu dia a dia, pois Ele lhe deu para o
seu uso, (Judas 1: 20) para que eu e
você tenhamos condições de
compreendermos, qual é a largura, e o
comprimento, e a altura, e a
profundidade do Amor de Deus por
nós e conhecermos o amor de Cristo,
que excede todo entendimento, para
que sejamos tomados de toda a
plenitude de Deus. (Ef. 3:18-19).
ORE EM LÍNGUAS! Seja forte e
corajoso em obedecer ao que o Senhor
nosso Deus nos diz em Sua
maravilhosa Palavra, e seja mais que
vencedor neste mundo, pois Ele diz
em Isaías 1:15-19: “...quando
multiplicais as vossas orações, não
as ouço, porque as vossas mãos
estão cheias de sangue. Lavai-vos,
purificai-vos, tirai a maldade de

vossos atos de diante dos meus
olhos; cessai de fazer o mal.
Aprendei a fazer o bem... Se você se
arrepender, ainda que os vossos
pecados sejam como escarlate
(vermelhos), eles se tornarão brancos
como a neve... se quiserdes e me
ouvirdes, comereis o melhor desta
terra.”
Se você quiser seguir os conselhos de
Deus, que te ama verdadeiramente,
você sempre será um vencedor diante
de qualquer circunstância adversa,
pois Jesus disse que no mundo
passaríamos aflições, mas que
tivéssemos bom ânimo, pois Ele
venceu o mundo! Ore em línguas e a
sua fé será, através da prática diária
da oração em línguas, edificada,
fortalecida em Jesus! Seja forte e
corajoso e entregue o teu caminho
para Jesus Cristo e deixe que Ele
transforme a sua vida e toda a sua
casa!
Deus falou ao meu espírito que o
Espírito Santo foi enviado para me
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ensinar acerca de toda a Verdade.
Saiba, só tem um que pode nos
ensinar a verdade: o Espírito Santo de
Deus!

