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VIDA CONTAGIANTE Estudo 009 ESPÍRITO CONTAGIANTE 
 “...Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão; mas, se pelo Espírito fizerem morrer os 
atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.” 

 Romanos 8.13 e 14 
 
- “Viverão”; potente, eficaz, ser ativo, ser novo e forte – verbo primário bem próximo do significado                 
da palavra “Zoe” – vida plena.  
- “Guiados”; conduzir, segurar nas mãos, auxiliar a chegada de um destino, seguir acompanhado e               
comandar a personalidade de alguém. 
Juntando os dois verbos podemos concluir que o Espírito Santo, quando habita em alguém, traz a                
vida de Deus para a realidade dessas pessoas e que, na prática, essa presença poderá se                
transformar em uma influência permanente e crescente. 

 
Para viver de forma contagiante você deve ser contagiado pelo Espírito Santo. O que o poder 
do Espírito Santo pode fazer em você? 
 
CONSAGRAR OS SEUS SENTIDOS. “Quando os seus olhos forem bons (saudáveis), igualmente 
todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio 
de trevas.” Lucas 11.34  
TRANSFORMAR O SEU CARÁTER. “E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a 
glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, 
a qual vem do Senhor, que é o Espírito.” 2 Coríntios 3.18 

 
Já pensou se você fosse alvo direto das investigações da Polícia Federal? Quais seriam as               
conclusões da polícia? Ah, no nosso exemplo eles poderiam investigar tudo! Qual seria o resultado?               
O que eles divulgariam na mídia? Qual seria o nome da operação? O Espírito Santo é capaz de                  
fazer com que você tenha um caráter aprovado, como o Ap. Paulo ensina a Timóteo: “Procure                
apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja                
corretamente a palavra da verdade.” 2 Timóteo 2.15 
 
O refinamento do Espírito Santo é eficiente (capaz de produzir efeito) “Assim acontece para que               
fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo                  
que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for                 
revelado.” 1 Pedro 1.7 
O que ainda precisa ser mudado no seu caráter? 
 
O Espírito Santo te leva para buscar forças em Jesus. Você já ouviu este versículo bíblico? 
Atos 17.28 “Pois nele vivemos, nos movemos e existimos’, como disseram alguns dos poetas de                

vocês: ‘Também somos descendência dele”. 
Uau! Quando segue a Cristo o poder do Espírito Santo te “move”. O Espírito Santo é o seu                   

combustível! 
 
Números: 14. 24. Mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou                
em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá.  
 
Calebe tinha um Espírito contagiante, com isso inclusive favoreceu as pessoas a sua volta. Entrou               
na terra prometida. CALEBE fez calar os espias medrosos, não se deixou influenciar pelas              
circunstâncias ao ver gigantes...  
 
TENHA UM ESPIRITO QUE CONTAGIA!  
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