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“Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito 
Santo?” (1 Coríntios 6:19)  

Você já observou seu celular depois de um dia de uso? Provavelmente a bateria es-
tará  precisando de uma nova recarga!   

Assim somos nós, precisamos diariamente, recarregar nossas baterias, conectando nos 
com Deus e em Deus. Assim nos enchemos do Espírito Santo, santa presença que  renova 
nossa mente para que não nos moldemos ao pensamento desse mundo que jaz no  maligno. 
É uma escolha que fazemos a cada dia.  

Deus nos criou para sermos templos do Espírito Santo. Não um templo vazio, nem  habi-
tado por ídolos, mas repleto de sua santa presença.   

Em Efésios 5:18 diz: “Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito!”. 
Deus  nos dá a orientação para enchermos nossa vida com o Espírito Santo, desenvolvendo 
com  Ele um relacionamento profundo, caminhando com Ele dia a dia, recarregando Nele – 
e  somente Nele – as nossas forças.  

Nesse texto encontramos duas situações em que podemos ser controlados por algo 
ou  alguém. Na primeira, o texto fala sobre o vinho da contenda, que causa embriaguês 
da  falta de discernimento, entorpecimento da falta de sabedoria. Na segunda opção,  encon-
tramos a melhor parte, que é sermos controlados pelo Espírito Santo e isso só pode  acontecer 
se estivermos cheios Dele.  

Quando a nossa vida é controlada pelo Espírito, alguns sinais ficam evidentes:  

• Comunicamos o amor de Deus em atitudes e palavras = “A boca fala do que o cora-
ção  está cheio” (Mateus 12.34).  

• Sentimos vontade de cantar e louvar a Deus = “Habite ricamente em vocês a palavra 
de  Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, 
hinos e  cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração.” (Colossenses 3.16)  

• O nosso coração se torna grato = “Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é 
a  vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.” (1 Tessalonicenses 5.18)    

• Servimos com amor = “Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos 
ao  amor e às boas obras.” (Hebreus 10.24)  

Ser templo vivo do Espírito Santo de Deus é ter certeza de que Ele está disponível a  todo 
o momento, é buscá-lo, é querer que Ele esteja presente em cada trecho de nossa  caminhada, 
experimentando a alegria, o renovo e a paz inexplicável.   

Nesses dias de tantas lutas que temos vivido com essa pandemia, é uma benção ser  tem-
plos do Espírito Santo de Deus e poder receber a sua visitação, ser preenchido por Ele  e ver 
transformada a tristeza em alegria. “Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste 
de  mim a tristeza e me cercaste de alegria.” (Salmo 30.11)  

Como templos vivos do Espírito Santo: Adore, Ministre, Interceda. 
 


