
 

VIVER NO ESPÍRITO 
Lieza Carpeggiani  

No teto da Capela Sistina, em Roma, em   

1511, Michelângelo pintou uma obra-prima.   

Talvez a imagem mais conhecida seja o afresco   

“A Criação de Adão”, em que o dedo de Deus   

toca o dedo do ser humano.   

 

Sempre que vejo essa pintura, penso em Deus nos procurando para nos tocar  com seu 
amor, sua graça, a salvação para buscar e trazer de volta o filho perdido. Por  isso, o Verbo se 
fez carne e habitou entre nós. Jesus, que com a autoridade de quem  venceu o pecado e a 
morte, se fez o caminho de volta para Deus, a todos os que Nele  creem e o confessam como 
Senhor e Salvador. Esse é o primeiro ato dessa narrativa,  que não termina aí, porque Jesus 
nos prometeu uma vida plena e abundante. Mas  como é que se tem isso?   

Bom, Deus não ia fazer algo pela metade. Ele não iria dar a salvação sem  também dar 
os recursos para a gente viver essa salvação no dia a dia. Jesus, mais  uma vez, nos traz a 
resposta. Ele disse que ao voltar para o Pai, não ia deixar seus  amigos sozinhos, como órfãos 
desprotegidos (João 14.18), porque lhes enviaria um  Conselheiro Consolador, o Espírito Santo 
(João 14.26), que tanto habitaria dentro de  nós (1 Coríntios 6.9), quanto nos guiaria em toda 
a verdade (João 16.13).   

O segredo para a vida plena e abundante é procurar se manter cheio do  Espírito 
Santo, andando pelos dias de nossa vida em sua companhia. Billy Graham, no livro “O Poder 
Do Espírito Santo”, disse o seguinte: “Por que  precisamos da plenitude do Espírito Santo? 
Porque somente com o poder do Espírito  Santo podemos viver uma vida que glorifica a 
Deus. Não podemos glorificar a Deus  com a força da carne.”  

Os desejos da carne nos empurram a fazer o mal que não queremos e a não  conseguir 
fazer o bem que tanto almejamos (Rm 7.15,18,19). É uma militância  insistente da carne con-
tra o Espírito Santo. Mas quando buscamos estar cheios do  Espírito de Deus, é Ele quem nos 
domina e a carnalidade é derrotada. Ser cheios do  Espírito é como ter uma seiva passamos a 
produzir o fruto do Espírito (Gálatas 5.22).   

Essa é uma busca constante, temos que persistir, porque o Espírito Santo tem o  poder 
de nos manter em santidade, nos guiando na verdade. Viver no Espírito Santo,  é andar pela 
vida buscando estar cheios Dele e esvaziados do pecado, para assim,  glorificarmos a Deus 
desde os nossos pensamentos, que se expressam em nossos  planos e projetos e continuam 
em nossas atitudes.  

Gálatas 5.16 nos ensina: “Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês ja-
mais  satisfarão os desejos da carne.” Buscando sempre a plenitude do Espírito, Adore, Mi-
nistre, Interceda. Um abraço e que Deus lhe abençoe. 

 


