Estudo 134 – Priorize O Espírito Santo
Série “Prioridade”
Você sabia que: Há um numero cada vez mais crescente de pessoas que sentem solidão? O Brasil
esta em PRIMEIRO lugar entre 28 países, em ranking dos que mais sentem solidão.
A solidão em um problema cada vez maior. Segundo um estudo realizado com brasileiros,
52% das pessoas, relataram que a sensação de solidou aumentou muito no primeiro
semestre de 2021. Esse é um fator muito importante, visto que, na verdade, não estamos
sozinhos. Mesmo em meio à multidão, muitas pessoas se sentem sozinhas. Isso acontece
porque, mesmo com a presença física de muitas pessoas, a necessidade delas, na
verdade, é de outro tipo de presença, a de um amigo intimo.
Textos: João 14.16-18 e 26.
O que a Bíblia diz a respeito disso?
Antes de subir aos céus, vemos uma importante revelação de Jesus para nós. Ele nos fala
que não nos deixara sozinhos, mas que Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco
todos os dias, até o dia em que Ele voltar para nos buscar. Perceba que há e sempre
houve uma grande preocupação de Deus em não nos deixar sozinhos. Em vários outros
momentos na Bíblia, vemos declarações do próprio Deus nos mostrando essa verdade.
Hebreus 13.5 – Ele diz: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
Após subir aos céus, Jesus envia a nós o Espírito Santo, para ser o nosso amigo de todas
as horas, para estar conosco para sempre. No entanto, podemos acabar vivendo de forma
que em nosso coração, haja o sentimento de solidão, de não ter com quem contar, de não
pertencer a ninguém, de não saber o que fazer e como fazer. Você já se sentiu assim?
Isso acontece porque ignoramos algo que deveria ser prioridade em nossa vida: Cultivar
um relacionamento intimo com o Espírito Santo. Esse relacionamento de intimidade,
muitas vezes não acontece, não porque o Espírito Santo não queira, mas porque nós não
O priorizamos. Diante da Palavra de Deus, podemos perceber que o sentimento de
solidão é uma escolha, visto que já nos foi dado um escape para isso. Não podemos
negar que em muitos momentos da nossa vida, pensamentos surgirão em nossa mente,
como: Não posso contar com ninguém, isso que estou sentindo é muito pesado para
compartilhar com outra pessoa, eu não consigo dar conta de viver uma vida com Deus,
etc. No entanto, é exatamente nessas horas, que não podemos permitir que nosso inimigo
se aproveite para lançar em nós, sentimentos contrários à Palavra de Deus. Precisamos
aprender a priorizar o nosso relacionamento com o Espírito Santo se não quisermos fazer
parte da triste estatística que o estudo nos mostrou hoje. O Espírito Santo não é algo, Ele
é alguém. Então, se desejamos priorizar nosso relacionamento com Ele e viver uma vida
mais leve e feliz, precisamos nos lembrar de algumas coisas muito importantes.

I – O Espírito Santo estará conosco para sempre. Precisamos saber que as pessoas
podem nos abandonar a qualquer momento, mas o Espírito Santo foi enviado para estar

conosco para sempre, se assim nós desejarmos. Todos podem se afastar de você, mas
Ele não se afastará, a menos que você decida por isso. Jesus declarou que a finalidade
do Espírito Santo é esta presente em nossa vida para sempre. Portanto saiba que, se
esse é o seu desejo, Ele jamais vai abandonar você. Talvez a sua dificuldade seja
justamente em acreditar que Ele não te deixará, mas faça a prova disso, comece
buscando priorizar um relacionamento com Ele e você vera que tem um amigo para todas
as horas.

II – Ele quer se relacionar conosco. Quando Jesus veio à terra, Ele se relacionou
intimamente com os seus discípulos. Eles caminhavam juntos, compartilhavam da vida
corriqueira, das coisas do dia a dia, compartilhavam de coisas importantes, aprendiam, se
divertiam, exerciam o ministério juntos, ou seja, tudo o que um verdadeiro amigo faz com
o outro. Quando Jesus subiu aos céus, Ele disse que enviaria o Espírito Santo para estar
neste lugar, ou seja, neste mesmo lugar de intimidade e amizade. É exatamente este
mesmo tipo de relacionamento que o Espírito Santo deseja ter conosco. Ele deseja ser o
nosso melhor amigo, de todas as horas, dos momentos difíceis aos momentos cotidianos
e felizes. Nunca poderemos colocar a desculpa de que não nos relacionamos com o
Espírito Santo porque Ele não nos deseja por algum motivo. Ele sempre quer! E você?
Deseja ter esse relacionamento de intimidade e proximidade com Ele?

III – Ele nos ajuda a viver uma vida com Deus. Muitas pessoas se sentem sozinhas e
com dificuldade de viver uma vida verdadeira com Deus, justamente porque não priorizam
seu relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Jesus disse que o
Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que Jesus
disse. Ele também é Aquele que nos adverte quando algo é errado, quando estamos
beirando o pecado, quando estamos nos afastando e também nos aponta o caminho que
devemos seguir, que nos conduz ao arrependimento, que intercede por nós com palavras
que nós jamais saberíamos falar. Em outras palavras, Ele nos ajuda para que a nossa
vida se torne mais leve e mais fácil. Ele nos ajuda a viver uma vida com Deus.
Desafio
Faça uma avaliação sincera sobre como anda o seu relacionamento com o espírito Santo.
Faça uma oração dizendo a Ele que te ajude para que vocês possam se relacionar de
forma intima. Anote em seu caderno devocional, quais posturas você pode tomar ainda
hoje para que esse relacionamento seja uma verdade.
Conclusão
Priorize o Espírito Santo, Ele prioriza você. Busque se relacionar com Ele intimamente e
você ira provar uma vida mais leve e feliz. Você gostaria disso? Então coloque a mão em
seu coração e vamos orar.

