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Plenitude do Espírito: Os resultados 

Mensagem:06 de 13 
Data: 08/05/2011 

Introdução 

1º Sinal:  
Edificação do Corpo de 

Cristo 

Aprendizado 

Quanto a vocês, a unção que 
receberam dele permanece em 

vocês, e não precisam que alguém 
os ensine; mas, como a unção dele 
recebida, que é verdadeira e não 

falsa, os ensina acerca de todas as 
coisas, permaneçam nele como 

ele os ensinou.  
1Jo 2.27 

Encorajamento 
dos irmãos 
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falando entre si com 
salmos, hinos e 

cânticos espirituais, 
cantando e louvando 
de coração ao Senhor, 

Ef 5.19 

Irmãos, se alguém for 
surpreendido em algum 
pecado, vocês, que são 

espirituais deverão restaurá-lo 
com mansidão. Cuide-se, 
porém, cada um para que 
também não seja tentado. 

Gl 6.1 

Prontidão a servir  

Sujeitem-se uns 
aos outros, por 
temor a Cristo.   

Ef 5.21 

Porque somos criação de 
Deus realizada em Cristo Jesus 
para fazermos boas obras, as 

quais Deus preparou de 
antemão para que nós as 

praticássemos. 
Ef 2.10 

2º Sinal:  
Adoração genuína 
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para o louvor da sua 
gloriosa graça, a 

qual nos deu 
gratuitamente no 

Amado. Ef 1.6 

a fim de que nós, os 
que primeiro 

esperamos em Cristo, 
sejamos para o louvor 

da sua glória. 
Ef 1.12 

que é a garantia da 
nossa herança até a 

redenção daqueles que 
pertencem a Deus, para 
o louvor da sua glória. 

Ef 1.14 

Louvor de 
coração 

falando entre si com 
salmos, hinos e 

cânticos espirituais, 
cantando e louvando 
de coração ao Senhor, 

Ef 5.19 

Espírito grato  
a Deus 
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dando graças 
constantemente a Deus 
Pai por todas as coisas, 

em nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo.  

Ef 5.20 

3º Sinal:  
Caráter de Cristo 

22 Mas o fruto do Espírito é: 
amor, alegria, paz, 

longanimidade, benignidade, 
bondade, fidelidade,  

23 mansidão, domínio próprio. 
Contra estas coisas não há lei. 

Gl 5 

Conclusão: 
Vivendo no poder  

de Deus  

Não se embriaguem 
com vinho, que leva à 

libertinagem, mas 
deixem-se encher pelo 

Espírito,  
Ef 5.18 


