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VIDA CONTAGIANTE Estudo 010 PERSONALIDADE CONTAGIANTE  
“A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. ” Provérbios 15.1 

  
Lembra da canção: “O Senhor me aceita como sou, mas não me deixa como estou”?               
A lógica espiritual é a seguinte: Se eu tenho Jesus como meu Senhor e meu Salvador,                
então possuo o Espírito Santo. Se Ele habita em mim, o “céu” chegou em minha vida,                
então... Sem dúvida, eu serei adequado de dentro para fora a realidade do “céu”.              
“Seja feita a Tua vontade na Terra (em mim) com a sua vontade é feita no céu! ” É                   
simples, mas pode causar uma revolução pessoal. No céu não há palavrões,            
mentiras, lascívia, violência, traição, luto, corrupção, medo, egoísmo, rancor... Então,          
na sua vida também não haverá!!! Meu Deus!!! Obrigado Jesus! Obrigado Espírito            
Santo. Seja bem-vindo aqui para me deixar com as coisas como são no céu. 
 
Quem fez sua personalidade? Deus! Quem contaminou sua personalidade? O          
pecado. A redenção de Cristo por você é para que você seja a sua MELHOR               
VERSÃO. Aquilo que são marcas positivas vão ficar, pois você revela algo singular de              
Deus nesse mundo. Mas o nocivo, destrutivo e ruim sairá. 
PRECISAMOS MULTIPLICAR NOSSAS HABILIDADES. “Porque somos criação de        
Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou             
antes para nós as praticarmos.” Efésios 2.10 
Você acha que sua vida esgotou em produtividade? Lembra da Parábola da Videira?  
“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando               
em mim, não dá fruto, ele corta; e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais                  
fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado.            
Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar            
fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem             
dar fruto, se não permanecerem em mim. “Eu sou a videira; vocês são os ramos.               
Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim               
vocês não podem fazer coisa alguma. João 15.1-5 
 
Mesmo em dias de poda, o objetivo final do Espírito Santo (seiva) é multiplicar suas               
habilidades para a sua prosperidade em sintonia com a Personalidade do Reino de             
Deus na Terra. Desde o útero da sua mãe há uma conspiração divina para você ser                
alguém altamente frutífero em todas as instâncias da vida. Creia... O seu 10 vai              
chegar até nas matérias em que você não tem facilidade natural. Receba pelo Espírito              
Santo a condição para transformar realidades e não simplesmente deixar um legado,            
mas uma herança. Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que                
o de Caim. Foi aquilo em que ele acreditava, não o que ele trouxe, que fez diferença.                 
Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Após todos esses            
séculos, aquela fé continua a chamar nossa atenção. Hebreus: 11. 4. Pela fé Abel              
ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou           
testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por             
meio dela depois de morto, ainda fala. Abel não se deixou influenciar pela atitude              
de Caim. Quando tenho uma Personalidade ajustada pelo Espírito Santo, minhas           
atitudes serão eternizadas!  
 


