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Introdução



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



O projeto divino de Seus 
filhos reproduzirem a 
Cristo torna-se viável 
exclusivamente pela 

agência do Espírito de 
Deus.



Para você entender 
como tornar esse 

projeto uma realidade 
na sua vida, é 

necessário sanar 
algumas dúvidas. 



1ª Dúvida: 
Pode-se beber vinho?    



Não se embriaguem 
com o vinho, pois 

nele há dissipação, 
mas deixem-se 

encher pelo Espírito,  
Ef 5.18



Não se embriaguem 
com o vinho, pois 

nele há dissipação, 
mas deixem-se 

encher pelo Espírito,  
Ef 5.18



Passados não muitos dias, 
o filho mais moço, 

ajuntando tudo o que era 
seu, partiu para uma terra 

distante e lá dissipou todos 
os seus bens, vivendo 

dissolutamente. 
Lc 15.13



2ª Dúvida: 
Quem é que enche?    



Não se embriaguem 
com vinho, que leva à 

libertinagem, mas 
deixem-se encher pelo 

Espírito,
Ef 5.18 NVI



E não vos embriagueis 
com vinho, no qual há 

dissolução, mas 
enchei-vos do 

Espírito,
Ef 5.18 RA



Não se embriaguem 
com vinho, que leva à 

libertinagem, mas 
deixem-se encher pelo 

Espírito,
Ef 5.18 NVI



3ª Dúvida: Com o que devemos 
ser enchidos?    



Não se embriaguem 
com vinho, que leva à 

libertinagem, mas 
deixem-se encher pelo 

Espírito,
Ef 5.18 NVI



cheios do fruto da 
justiça, fruto que vem 

por meio de Jesus 
Cristo, para glória e 

louvor de Deus.
Fp 1.11



e conhecer o amor de 
Cristo que excede todo 
conhecimento, para que 
vocês sejam cheios de 

toda a plenitude de 
Deus.

Ef 3.19



Aquele que desceu é o 
mesmo que subiu 
acima de todos os 

céus, a fim de encher 
todas as coisas.

Ef 4.10



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 seus 

corações.
Cl 3.16



Porque Deus nos 
escolheu nele antes da 
criação do mundo, para 

sermos santos e 
irrepreensíveis em sua 

presença.
Ef 1.4



a qual é o seu 
corpo, a plenitude 
daquele que a tudo 
enche em todas as 

coisas.
Ef 1.23



4ª Dúvida: O que segue é 
condição ou resultado?    



falando entre vós com 
salmos, entoando e 

louvando de coração 
ao Senhor com hinos 
e cânticos espirituais,  

Ef 5.19



falando entre vós com 
salmos, entoando e 

louvando de coração 
ao Senhor com hinos e 

cânticos espirituais,
Ef 5.19



dando sempre graças 
por tudo a nosso Deus 

e Pai, em nome de 
nosso Senhor Jesus 

Cristo,
Ef 5.20



Deem graças em todas 
as circunstâncias, 

pois esta é a vontade 
de Deus para vocês 

em Cristo Jesus.
1Ts 5.18



sujeitando-vos 
uns aos outros 

no temor de 
Cristo.

Ef 5.21



Conclusão: 
O que devemos fazer? 


