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                           Unidos no espírito 

                        João 14:15-17 

15 Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 
Consolador, para que fique convosco para sempre, 17 o Espírito da verdade, que o mundo não 
pode receber, porque não o vê, nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco e 
estará em vós. 

(Oração) 
 
(Batam no pódio ou pisem-no) 
 

“Você acredita no Espírito Santo?" 
 
Foi assim que começou. Eu estava no ensino médio na época e frequentava um 
estudo bíblico uma vez por mês na hora do almoço, localizado ao lado do campus. 
Todo estudo bíblico de um grupo de pais trazia um orador para dar um discurso 
inspirador, ou cobrir algum tópico. Nesse dia em particular, trouxeram um 
missionário da África oriental. "Você acredita no espírito santo?" Nós éramos uma 
sala cheia de crianças brancas desconfortáveis e desajeitadas, nós tínhamos a ideia 
de como responder. 
“Eu disse que você acredita no Espírito Santo? Digam comigo ", ele disse. 
 
 
 
"Eu acredito no espírito santo" 
"Diga mais em voz alta, como você realmente quisesse dizer isso." 
"Eu acredito no espírito santo" 
"Mais alto" 
"Eu acredito no espírito santo" 
"Mais alto!" 
 
Então nós gritamos "Eu acredito no Espírito Santo!" 
"Sim", ele disse em uma voz baixa ", mas vocês conhecem o Espírito Santo". 



Vocês conhecem o Espírito Santo? ... 
 
 Vocês conhecem o Espírito Santo? 
 
 
Você vê que eu acredito que nossa igreja tem um problema. Nós temos um 
problema sério. Temos centenas, se não milhares, senão milhões de pessoas 
sentadas em nossas igrejas, servindo em nossas igrejas, talvez até liderando nossas 
igrejas, que podem acreditar no Espírito Santo, mas que não conhecem o Espírito 
Santo. Eles estão perfeitamente contentes em dizer que o Espírito Santo existe, 
eles estão felizes em reconhecer que o Espírito Santo é parte da Trindade. Mas no 
momento em que você pergunta, você conhece o Espírito Santo? Você tem um 
relacionamento pessoal com o Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo, 
de um jeito que você não tem medo, e você não está envergonhado, onde você 
está disposto a se colocar lá fora para ser usado por Deus, sempre, onde quer que 
seja, para o que Deus tiver reservado para você, porque você é alimentado pelo 
Espírito, e há um fogo queimando dentro de você. 
 

 

Como vê, eu acredito que nossa igreja tem problema. E não é que precisemos de 
mais problemas, ou mais caixas de sabão, ou mais temas candentes, ou debates 
mais carregados, ou mais aspectos a tomar, ou mais Sub-denominações em que 
todos concordem connosco. Mas… Mas o que precisamos é mais Espírito, Mais 
pessoas em contato e em fogo pelo Espírito. O que precisamos é de uma geração 
para que os crentes se despertem como líderes cheios do Espírito, Amém. 
 

 

À medida que passamos tempo juntos esta semana, nosso tema é "United We Go" 
E cada dia estaremos nos concentrando em uma dessas palavras. Esta manhã 
estamos nos concentrando na palavra, unidos. E enquanto eu pensava e orava 
sobre esta palavra, unidos, comecei a perceber que para nós seguidores de Jesus, é 
incrivelmente fácil entender mal a palavra unidos. E então, o que eu quero fazer 
esta manhã é levar algum tempo para falar não apenas do que exactamente 



estamos unidos em, mas como estar unidos. Como vê a coisa é que há tantas 
coisas hoje que você pode estar por trás ou ficar contra. 
 

 

Você escolhe a questão, pode encontrar pessoas apaixonadamente por atrás de 
ambos os lados. E eu realmente luto com isso, eu realmente luto. Não porque eu 
esteja convencido de que um lado está certo, ou porque acredito que minha 
opinião sobre qualquer questão é de alguma forma mais importante do que 
qualquer outra, ou até porque eu acho que todos nós temos que concordar, o que 
não faço, mas porque tal forma divisiva de fazer a vida juntos simplesmente não é 
bíblico. Certo. Nós não podemos apegar a isso (apegar-nos a Bíblia) e encontrar um 
lugar onde Deus fala connosco e diz, oh hey, confira este lugar onde todos estavam 
na garganta um do outro, eu estava tão entusiasmado pelo meu povo que eles 
finalmente conseguiram (sarcástico)! A palavra nos mostra muitas vezes onde as 
pessoas estão divididas e isso nunca é bom. Mas ainda, quando Deus nos fala 
sobre a unidade, ele o faz em termos de estar unidos em torno de algo. E essa 
coisa, esse núcleo para se unir, não é uma questão ou tópico, mas sim o Espírito 
como vemos em Efésios 4. Somos chamados a estar unidos em e a volta e através 
de uma única coisa que é o Espírito ... o espírito! E qualquer coisa em que 
pensamos estar unidos e que não contém em primeiro lugar o espírito não é 
unidade de forma alguma. Com toda honestidade, somos apenas nós que 
encontramos um grupo de pessoas com quem todos concordamos. E assim, 
enquanto nos juntamos nessa palavra e nesse conceito de estarmos unidos, o que 
eu quero que façamos só por um momento, porque eu sei que todos nós temos 
causas por de trás e pensamos que são as coisas mais importantes em todo o 
mundo., deixemos de lado por alguns minutos e realmente aprofundemos este 
conceito de estar unidos, existindo em primeiro lugar com o Espírito. Assim, 
quando falamos sobre essa palavra, ‘’United’’(Unido) hoje e esperamos para o 
resto desta semana, não estaremos pensando sobre os problemas que 
defendemos, mas o Deus Triúno, especificamente o Espírito. 
 
 
 
 Eu amo como Jesus coloca no evangelho de João, que foi a nossa leitura de hoje, 
"Se você me ama ..." Que eu tenho certeza que todos nós aqui concordamos que 



amamos Jesus, "você vai honrar com os meus mandamentos ..." É desafiante 
honrá-los, mas nós amamos Jesus e por isso há uma necessidade de fazermos o 
nosso melhor e tentar. "E eu vou pedir ao Pai e ele vai ..." Não que não possa. Não 
que Ele não irá pensar acerca. Não que se tiver sorte. Não que você escolhe. Mas 
ELE vai. “Dar-lhe outro Consolador (ou o Espírito), para estar contigo para sempre.” 
 

 

O que temos que fazer é perceber que Deus quer estar unido connosco e que 
devemos estar unidos a Deus tanto quanto ele deseja estar unido a nós. E a 
maneira como estamos unidos a Deus não é escolhendo alguma plataforma, ou 
alguma questão, mas escolhendo unir-se com o Espírito, porque a maneira que 
Deus nos une é através do Espírito. É como Deus dissesse eu te mostro a união! 
Você me ama? Você está honrando meus mandamentos? Certo, “boom’’, 
‘’whammy’’, Espírito, uma pessoa do Deus Triúno, vivendo, morando dentro dos 
nossos corações. E os Espíritos acampando-se dentro de nós, ficando confortáveis 
e nós, disséssemos ‘’ummm’’ quanto tempo vai estar aqui, um dia? Uma semana? 
Um mês? E Jesus, dissesse ‘’ummm’’, que tal para a eternidade! Sabe que é por 
isso que eu disse em João 14 para estar com você para sempre! Você vê que não 
entendemos esse conceito de unidade e de estar unidos. Deus entende! E assim, 
quando Deus fala sobre estar unido, Deus não está falando de períodos de tempo, 
Deus está falando para eternidade. 
 

O desafio é que muitos de nós perdemos nossa conexão com o Espírito, não 
porque nos deixou, mas porque perdemos nossa compreensão do Espírito. 
Tornamos o Espírito um dispositivo opcional em vez de um membro essencial do 
Deus trino. E assim nós perseguimos outras coisas para nos unirmos com por 
detrás. E nos esforçamos tanto para nos unir em torno de conceitos, causas ou 
cultura da igreja. E o problema é que essas são todas as coisas, todas elas são para 
melhor ou para pior, algum reflexo do quebrantamento do mundo e de nossas 
fracas tentativas humanas de tentar mudá-lo. E Deus está lá em cima olhando para 
baixo e aqui olhando e gritando para nós exatamente o que Jesus já nos disse, no 
versículo 17 “Este é o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, 
porque não o vê nem o conhece. Você o conhece porque ele permanece com 
você, e ele estará em você.” Você pode ter as melhores intenções do mundo, mas 



isso não vai funcionar, você está tentando se unir em torno de algo diferente de 
mim. O que eu quero é em primeiro lugar unam-se sou Eu, o mundo não vai 
entender, não fará sentido para o mundo, porque o mundo não entende. Mas 
você entende, você sabe a verdade, você me conhece, eu estou com você para 
sempre, eu estou com você e eu estou em você. Unam-se a mim! Porque a 
verdade é que qualquer coisa que façamos aparte do Espírito vai falhar porque não 
fomos projectados para fazer algo à parte do Espírito. Deixe-me dizer isso de novo, 
qualquer coisa que façamos aparte do Espírito vai falhar porque não fomos 
projectados para fazer algo à parte do Espírito. 
 
 

Então eu faço a pergunta e se nós mudássemos tudo isso? E se aqui mesmo, todos 
nós dissermos agora, queremos estar unidos com Espírito. Deus já está tentando 
se unir a mim e quero estar unido em primeiro lugar com o Espírito. Eu quero 
voltar a estar em contato com o Espírito não em alguma forma estranha, e não de 
maneira aleatória. E não, acredito no Espírito, porque me disseram toda minha 
vida existe e eu gosto dessa cara Jesus e ele me contou sobre isso. Mas porque eu 
conheço o Espírito. Eu sei que o Espírito de Deus fez o lar em mim e está comigo, e 
permanece em mim. O que aconteceria. O que poderia acontecer?  
 
Eu olho para a nossa igreja, especialmente para a nossa igreja na América e 
Europa, onde os números estão em declínio, e eu digo o que aconteceria se nós 
fizéssemos a nossa prioridade de estarmos unidos ao Espírito. O que aconteceria 
se uma nova geração de jovens metodistas surgisse como uma geração cheia do 
Espírito? Se o nosso clamor for simplesmente, Deus, eu quero conhecer o seu 
Espírito, eu quero o seu Espírito! Que incrível transformação Deus poderia operar 
através de você e através de nós. Onde dissemos, isso não vai ser apenas sobre 
esse assunto ou questão, mas isso vai ser sobre algo acima de todas as outras 
coisas. Isso vai ser sobre a união com o Espírito do Todo-Poderoso, com o Espírito 
do Deus vivo. Porque nós adoramos e seguimos um Deus que não apenas 
reformula vidas, mas pode remodelar o mundo. 
 
 

Em Ezequiel 36, Deus olha para o seu povo e diz: “Eu vos um novo coração e um 
novo espírito colocarei em vos; e eu removerei do vosso corpo o coração pedra”. 



Alguns de nós aqui que têm corações de pedra. Há uma geração lá fora que tem 
corações de pedra. E Deus olha para nós e diz que não é o que eu quero, não é o 
que eu tinha em mente. Deixe-me dar-vos um novo coração, um novo Espírito, 
meu Espírito. E o que vemos no próximo capítulo, mas o próprio Espírito de Deus, 
o mesmo Espírito que Deus nos dá para habitar em nós, entra num vale de ossos e 
eleva esses ossos para uma nova vida. Eu acredito que há um avivamento vindo 
que pode já ter começado, creio que Deus quer ver sua igreja crescer e florescer e 
alcançar novas pessoas. Mas eu também acredito que a única maneira que isso vai 
acontecer é quando nos entregarmos completamente e dissermos que eu quero 
estar unido ao Senhor, quero conhecer o seu Espírito, quero deixar tudo de lado e 
fazer o que o Senhor me pede. Você deu-me o Espírito de verdade, de poder, de 
ressurreição e quero estar unido com o Espírito em absolutamente tudo que faço. 
Tudo o que Senhor quer de mim, coloco-me a disposição. 
 
(História da Revive House Church) 
  

 

 
 
 
    


