


O Andar transformado

• Relacionar-se é o contato com uma 

realidade que nos afeta. 

• É um contato com uma realidade 

que nos transforma

• É um contato com um realidade 

que nos transforma de tal maneira 

que antes do contato nós não éramos. 

Viemos a ser depois do contato.

“Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se 

encher pelo Espírito.” (Ef. 5:18)

“Por isso digo: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os 

desejos da carne.” (Gal.5:16)



Como Encher-se do Espírito Santo

1- Examine-se e confesse todo pecado conhecido - lJo.1.9

2- Submeta-se inteiramente a Deus - Rm.6.11-13

3- Peça a plenitude do Espírito Santo - Lc.11.13

4- Aproprie-se da promessa de Deus e creia que já recebeu  a 

plenitude do Espírito Santo   - Rm.14.23

5- Agradeça-lhe por sua plenitude sempre que reconhecer seu 

pecado   - lTs.5.18 



Temperamentos e Hábitos

Ambos funcionam juntos

Temperamentos - Conjunto dos traços psicológicos e

morais que determinam a índole de um indivíduo; modo de de ser.

Hábitos - Maneira usual de ser, fazer, sentir; costume, regra,

modo.

Lembrem-se:

Pensamentos

geram sentimentos

e sentimentos

geram ações(atitudes)



Como Andar no Espírito 
Gl.5.16

1- Faça da plenitude do Espírito uma prioridade a cada dia

Faça uma lista como o tipo de pessoa que você mais gostaria de

ser

- Cristão como Cristo, que faça a “perfeita vontade de Deus”

- Cristão frutífero, que ajunta no céu os seus tesouros

- Companheiro(a) generoso, cheio de amor

- Pai(ou mãe) bem-sucedido, cujos filhos seguem a Cristo.

- Membro ativo da igreja

- Empregado ou dona de casa capaz,

produtivo

- Bom vizinho



Como Andar no Espírito

2- Aguce sua sensibilidade em relação ao pecado

A principal vantagem do estudo dos temperamentos é diagnosticar 

nossas principais fraquezas

(Características Negativas)

Sanguíneo - Pusilânime,Volúvel, Indisciplinado, Impulsivo,

Inseguro, Egocêntrico, Barulhento, Exagerado, Medroso

Colérico - Irascível, Sarcástico, Impaciente, Prepotente,

Intolerante, Vaidoso, Auto suficiente, Insensível, Astucioso

Melancólico - Egoísta, Mal Humorado, Pessimista, Teórico,

Confuso, Anti-social, Crítico, Vingativo, Inflexível

Fleumático - Calculista, Temeroso, Indeciso, Contemplativo,

Desconfiado, Pretensioso, Introvertido, Desmotivado



Como Andar no Espírito

3- Leia e estude diariamente a palavra de Deus

Os sentimentos são produzidos por nossos processos mentais

Os bons hábitos mentais exige autodisciplina para seu

desenvolvimento, mas uma vez estabelecidos, tornam-se parte de

nós

Js.1.8 - Torna próspero o nosso caminho e nos conduz ao

sucesso

Sl.1.3 - Faz-nos produzir bons frutos em quantidade

Sl.119.11 - Protege-nos do pecado

Jo.14.21 - Deus se revela mais e mais àqueles que cumprem a

sua palavra

Jo.15.3 - A palavra nos purifica

Jo.15.7 - A palavra produz poder na Oração

Jo.15.11 - A palavra dá alegria a nossos corações

1Jo.2.13-14 - A palavra nos da a vitória sobre o maligno



Como Andar no Espírito

4- Evite entristecer o Espírito Santo 

Ef.4.30-32 

Obras da carne - Gl.5.20- 21

Aprenda Perdoar 

5- Evite extinguir o Espírito Santo por medo e preocupação

1Ts.5.16-19

v:16 Alegrem-se sempre. :17 Orem continuamente.:18 Deem graças 

em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para 

vocês em Cristo Jesus. :19 Não apaguem o Espírito.



Como Andar no Espírito

6- Desenvolva os seus dons e Produza o Fruto do Espírito 

1Co.12,13,14;Rm. 12.1-8; Ef.4.6,7,11,12; Gl.5.22,23

(Características positivas)

Sanguíneo - Comunicativo, Eminente,  Entusiasta,  Afável, Simpático, 

Bom companheiro, Compreensivo,  Crédulo 

Colérico - Enérgico, Resoluto, Independente, Otimista, Prático, 

Eficiente, Decidido, Líder, Audacioso 

Melancólico - Habilidoso, Minucioso, Sensível, Perfeccionista,  Esteta, 

Dualista, Leal, Dedicado

Fleumático - Calmo, Tranquilo, Responsável,  Conservador, Prático, 

Líder, Diplomático, Bem-Humorado 

Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, 

bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.



Dons - são capacitações especiais para atividade voltada para a

edificação da igreja, todas concedidas pelo Espírito Santo

Ministérios - são serviços realizados pelos crentes para o corpo

de Cristo que é a igreja

Operações - são realizações de poder de Deus, através da

instrumentalidade dos crentes.




