Culto noite 22.08.2021
Esboço Mensagem
Pastor Jamir Sbrana
Romanos 8
A intercessão do Espírito Santo
O livro de Romanos ressalta o plano eterno de Deus em nossa salvação, a obra de Cristo por
nós e o poder do Espírito Santo em nós. Todo gemido é provocado por circunstâncias que criam
grande pressão. Encontramos três gemidos em Romanos 8:
1.O gemido da criação, aguardando a sua redenção ou libertação.
2.O gemido da igreja, aguardando a sua glorificação.
3.O gemido do Espírito Santo, intercedendo pela igreja.
Deus que está em nós, intercede por nós, ao Deus que está sobre nós. Ele nos assiste –
Romanos 8.26ª ARA. Em que o Espírito Santo nos ajuda? Em nossa fraqueza! Essa fraqueza significa
que a ajuda não virá de nós mesmos, da nossa força interior, e sim do alto. Quando a nossa força
acaba, somente gememos. Diante disso, o Espírito Santo nos capacita a suportar provações e
problemas. Assim, o Espírito Santo geme com um propósito: interceder por nós – Romanos 8.26b
ARA. A palavra interceder significa alinhar para iluminar e beneficiar. Ele faz isso orando:
1.Para que possamos permanecer crendo em oração, mesmo que não vejamos o que está adiante
de nós – Romanos 8.25 ARA.
2.Para que a vontade do Pai seja realizada nas nossas vidas, pois toda promessa é baseada no
caráter de Deus – Romanos 8.27 NVT. O Espírito Santo intercede em cada situação de nossas vidas
para que possamos estar alinhados com o propósito eterno do Senhor – I Coríntios 2.9,10,12 NVT.
3.Para que nenhuma dor ou sofrimento seja desperdiçado – Romanos 8.28 NVT. E qual é esse bem?
Nos tornar mais parecidos com seu Filho – Romanos 8.29 NVT. Essa semelhança se torna mais
evidente na obediência – Hebreus 5.7,8 NVI. Jesus participou de nosso sofrimento para que
pudéssemos participar de Sua glória – Romanos 8.30 NVT.
Em vista disso:
1.Devemos seguir orando, mesmo sem saber o que dizer.
2.Devemos seguir firmes, pois não temos permissão para desistir.
3.Devemos confiar que o Senhor ampliará e manifestará o Seu poder através da nossa fraqueza –
II Coríntios 12.9,10 NVT.
4.Devemos esperar que quando o sofrimento terminar, Deus nos dará ainda maior alegria. Essa
alegria é mais profunda do que a felicidade, pois não depende das circunstâncias – João 15.11 ARA.
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