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Seja Habitação do Espírito Santo 

Ser habitação do Espírito Santo é a ação pela qual Deus 

toma residência permanente no corpo de um crente 

em Jesus Cristo. Em nossos lares, no trabalho, escolas 

ou faculdades existem regras, rotinas, 

direcionamentos que tomamos para as coisas 

funcionarem e assim deve ser nossas vidas com o 

Senhor, se ele habita dentro de nós, ele é quem deve 

nos direcionar em todas as áreas! 

"Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. 

E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para 

estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O 

mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o 

conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e 

estará em vocês. 

João 14:15-17 

 

Já que o Espírito Santo vive em nós, ele causa alguns 
impactos transformadores na vida do cristão: 
 

1. O Espírito habitador vem a uma alma morta 

em pecado e cria uma vida. Este é o novo 

nascimento de que Jesus falou em João 3:1-8. 

não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas 

devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar 

regenerador e renovador do Espírito Santo, 

Tito 3:5 

 

2. O Espírito habitador confirma para o crente 

que ele pertence ao Senhor e é um herdeiro 

de Deus e coerdeiro com Cristo. 

Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para 

novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota 

como filhos, por meio do qual clamamos: "Aba, Pai". 

O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos 

filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros; 

herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato 

participamos dos seus sofrimentos, para que também 

participemos da sua glória. 

Romanos 8:15-17 

 

3. O Espírito habitador instala o novo crente 

como um membro da igreja universal de 

Cristo. Este é o batismo do Espírito. 

Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um 

único Espírito: quer judeus, quer gregos, quer escravos, 

quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único 

Espírito. 

1 Coríntios 12:13 

 

4. O Espírito habitador dá dons espirituais 

(habilidades dadas por Deus para que se 

possa servir) para que o crente possa edificar 

a igreja e servir ao Senhor de forma eficaz 

para a Sua glória. 

Precisamos compreender que o foco é ajudar o 

próximo, compartilhar amor, entender e compreender 

que cada um é de um jeito. 

Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e 

único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um, 

conforme quer. 

1 Coríntios 12:11 

 

5. O Espírito habitador ajuda o crente a 

entender e aplicar a Escritura em sua vida 

diária. 

É necessário termos uma vida única em todos os 

ambientes: trabalho, em casa, igreja, etc. 

Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o 

Espírito procedente de Deus, para que entendamos as 

coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 

1 Coríntios 2:12 

 

6. O Espírito habitador enriquece a vida de 

oração do crente e intercede por ele em 

oração. 

Você para a orar mais, a entregar tudo ao Senhor. 

Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, 

pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito 

intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 

E aquele que sonda os corações conhece a intenção do 

Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo 

com a vontade de Deus. 

Romanos 8:26,27 

 

7. O Espírito habitador guia o crente pelas 

veredas da justiça. 

porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são 

filhos de Deus. 

Romanos 8:14 

 

8. O Espírito habitador dá evidências de uma 

nova vida ao produzir o fruto do Espírito na 

vida do crente. 

Quem tem o fruto é amável, alegre, paciente... 
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Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, fidelidade, 

mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 

Gálatas 5:22,23 

 

9. O Espírito habitador se entristece quando o 

crente peca. 

Quando pensamos que não somos dignos de ter o 

Espirito Santo em nós, Ele nos dá outra chance, além 

disso, ele nos convence a confessar nossos pecados ao 

Senhor para que a comunhão seja restaurada. 

Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês 

foram selados para o dia da redenção. 

Efésios 4:30 

 

Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 

nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. 

1 João 1:9 

 

10. O Espírito habitador sela o crente para o dia 

da redenção a fim de que a sua chegada na 

presença do Senhor seja garantida na 

eternidade. 
 

Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra 

da verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele 

também crido, fostes selados com o Espírito Santo da 

promessa; O qual é o penhor da nossa herança, para 

redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. 

Efésios 1:13,14 

 

Nestes 10 tópicos, podemos perceber que tudo se 

resume em Amor, entrega e intimidade com o Senhor. 

Em Romanos 10:9-13 temos um resumo do que 

falamos até aqui, quando você aceita a Cristo como seu 

Salvador, o Espírito Santo faz morada em seu coração, 

trazendo com Ele uma vida inteiramente nova de amor, 

relacionamento e serviço ao Senhor. 

 

 
Desafio da Semana 

 

Assista o filme: “Somos todos iguais” 

Texto para meditarem juntos 

“Devemos entender que a única coisa que guardamos para 

sempre são as coisas que nós doamos. E quanto mais você 

dá, mais você recebe.” 
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