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CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO

"E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito;"  (Efésios 5 : 18) Uma coisa muito 
comum de ouvirmos hoje em dia é que as pessoas andam cheias de tudo... há alguns que se dizem cheios do seu trabalho, 

da sua família, da sua namorada ou namorado, cheio de seus filhos, da vida, etc.  Como você entrou aqui hoje? Do que você 
anda cheio? Quando eu pego uma vasilha e começo a encher, ela transborda daquilo que estiver sendo cheia!!! Quando 

estamos cheios de coisas ruins, dá vontade fugir,  correr, enfiar a cabeça num buraco, alguns andam tão cheios de tudo que 
pensam até em se matar, misericórdia!!! Normalmente nos enchemos com as coisas erradas, ou até mesmo estão “vazias”. 

Já percebeu aquela vasilha de louça que é apenas para decorar a mesa e/ou armário tudo que é “lixo” guardamos dentro 
dela, sabe por quê? Porque ela está vazia, e quando estamos vazio (Sem Jesus), muito “lixo” quer entrar neste espaço!

Antigamente quando os carros ainda não eram flex (possibilidade de andar com álcool ou gasolina), quando alguém se 
esquecia de falar com o frentista ele colocava o combustível errado, daí tinha que tirar tudo porque senão estragava o 
motor.   Assim é conosco também, precisamos do combustível certo, senão funde o motor! Você tem o combustível correto 
para a sua vida, e é o ESPIRITO SANTO DE DEUS! Queridos Hoje o Senhor quer nos encher com o Espírito Santo, ele 
vai colocar o combustível certo. No texto de Atos 4:5 diz:  E aconteceu, no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os 
seus principais, os anciãos, os escribas, 6  E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos 
havia da linhagem do sumo sacerdote. 7  E, pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem 
fizestes isto? 8  Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, 9  Visto 
que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, 10  Seja 
conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós 
crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Os Apóstolos 
Pedro e João haviam curado um homem que vivia na porta do Templo, era um homem aleijado. Olha o que eles dizem em 
Atos 3:6  “Não tenho prata nem ouro, mais o que tenho isto te dou, levanta e anda em nome do Senhor Jesus” Damos 
aquilo que temos!!! Poder de DEUS... 

A Bíblia diz que Pedro “cheio do Espírito Santo” responde que foi Jesus quem fez esse milagre. Quem era Pedro? Um 
homem comum, pescador, sem conhecimento cultural, iletrado, simples, porém se permitiu a ser CHEIO Do combustível 
certo! Você pode também responder para todos, “É Jesus que tem operado maravilhas em nosso meio.” Veja que era o 
Pedro que outrora teve medo de dizer que era discípulo de Jesus, agora diante de autoridades confessa esse nome poderoso. 
Sabe o que te falta? SER CHEIO DO ESPIRITO SANTO! Não é apenas experimentar, sentir um arrepio, um calor, e sim 
Encher, quando enche não tem mais espaço para outras coisas. Aprendi que não posso ser  cristão  vazio, ou cheios de 
coisas erradas, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quanto a tristeza quer entrar você está cheio da ALEGRIA do 
Espirito Santo! Quando o desanimo querer bater na tua porta, vai ver que seu coração já está lotado de entusiasmo.  
Quantos querem ser cheios do Espírito Santo?

Quem sabe você chegou aqui hoje cheio de muitas coisas ruins... Do que você anda cheio?  Cheio da sua família: Não 
aguenta mais o marido, os filhos, a mãe, a esposa, nem o cachorro você aguenta mais; Não aguenta mais a falta de dinheiro, 
“farta” tudo; Farta união, Farta compreensão, Farta Amor, Farta JESUS. Cheio do seu trabalho: Não aguenta mais o chato 
do seu patrão, as malas dos seus colegas de trabalho, nem o motorista do ônibus você suporta mais; Cheio de lutas, 
problemas, tribulações, guerra: É só sair de uma já está dentro de outra; Você está a ponto de desistir, pois não tem dado e 
nem conseguido respostas que queria; Cheio de enfermidades, são só problemas espirituais, somente pensamentos de 
morte, perturbação, vozes, vultos, e outras coisas terríveis; Cheio de ódio, amargura, tristeza, angústia, depressão, está de 
semblante caído, oprimida, chateada, amargurada; Parece que até tem um sintonizador de problemas; Talvez você diga que 
não é cheio que você está, mas muito é vazio; Deixe eu te dizer algo, no mundo espiritual nada fica vazio! Jesus disse que 
se um demônio sai de uma pessoa, ele tenta voltar, e se a casa tiver vazia, ele volta com sete piores; Lucas 11:24 Então hoje 
é dia de você sair daqui cheio, mas cheio do Espírito Santo de Deus;

A Palavra diz assim: “Enchei-vos do Espírito”; Cheio do Espírito Santo você será testemunha viva do poder de Deus, e  
impactará sua família  com o Reino de Deus. Cheio do Espírito Santo sua família vai mudar em Nome de Jesus Cristo, 
pois você será profeta na sua casa, operador de milagres, de provisão, de cura! Cheio do Espírito Santo você será capaz de 
mudar seu ambiente de trabalho, lá onde todos te zoam, caçoam de você pode virar um ambiente profético onde todos 
sejam cristãos, tementes a Deus.  Talvez você quer mudar de emprego, será que Deus não quer é que você mude sua 
empresa, seu local de trabalho? Cheio do Espírito Santo você lançará luz onde houver trevas, não vai ficar dizendo que 
tudo que é lugar é oprimido, difícil. Não há lugar difícil, há sim é profetas molengas. Cheio do Espírito Santo você 
renovará seu desejo de aprender, de ser discípulo, de ser servo, de amar. Cheio do Espírito Santo não haverá lugar 
para o ódio, para a mágoa, pro ressentimento, para a angústia, para as brigas. E ai, Vamos encher?
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