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COMUNA – ESBOÇO DE MENSAGENS 

 

SÉRIE: OS IMPROVÁVEIS DE DEUS – PRINCÍPIO MEMÓRIA – O ESPÍRITO SANTO. 

OBJETIVO: MARCAR A GERAÇÃO, GERAR IMPACTO, MUDANÇA, TRANSFORMAÇÃO E 

DESENVOLVER PESSOAS. 

BIBLIOGRAFIA: Pr. Nestor de Morais Junior 

 

 

MENSAGEM 07 

Princípio da Memória – Espírito Santo. 
 

INTRODUÇÃO – SENTIR 
 
João 14.26 – Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes 

ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. 

 
O HD é a memória do computador, assim como cérebro tem memória , aquilo que 
absorvermos por meio dos nossos sentidos. Se retemos coisas não apropriadas para nós, nossa 
memória interferirá negativamente em nossos pensamentos, emoções e ações. 
Toda escolhas que decidimos fazer ela poderá nos trazer benefícios ou malefícios a nossa 
caminha cristã, que certamente vai desaguar em outras áreas de nossas vidas e 
relacionamento. Se entrar lixo sairá lixo. Para nós não nos importa apenas a capacidade de 
armazenamento de dados, mas a qualidade dos dados que recebemos em nossa mente e em 
nosso coração.  
 
Por isso a importância de termos o Espírito Santo para nos lembrar quais são as verdades e 
vontades de Deus, pois podemos conhecer as verdades de Deus, decidir não aplica-las em 
nosso estilo de vida. 
 
Você está perdido em algum aspecto? Não fique assim temos o Espirito Santo que nos faz 
discernir, lembrar e praticar “toda a verdade”.  
 
APRENDER 
 

Quais são as memórias que você tem do seu passado, da sua infância, do tempo de namoro, 
do noivado, da conversão, do seu primeiro emprego, sua casa, seu casamento e tantas outras 
memórias? 
 
Lamentações 3.21 – Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. 
 
O propósito é fazer com que as verdades de Jesus sejam grandes em nossas memórias. 
A palavra de Cristo nos trás a esperança. 
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João 14.26 – Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes 

ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse 

O poder do Espírito Santo que ativa a nossa memória o nosso HD. 

Somente o Espírito Santo pode nos livrar de toda mentira. Invista no seu armazenamento e na 

qualidade dos dados que você absorve, invista no seu “HD”. 

 

REFLETIR 

 

O papel do Espírito Santo é: 

 

1. Nos Convencer. 

2. Nos Lembrar. 

3. Nos Transformar. 

 

É o Espírito Santo que ativa a nossa memória. 

 

1. Quem me convence? O Espírito Santo para ter intimidade com o Espírito Santo eu 

preciso orar. 

2. Como eu vou lembrar de tudo que eu preciso na minha memória? Eu preciso ler as 

escrituras, pois as escrituras elas tem poder. Quando você compra um terreno você 

tem escritura então você tem poder. 

3. Transformar – tendo o Espírito Santo dentro de você é transformado, você é nova 

criatura e ganha autoridade e é maravilhoso. 

 

Isaias 43.19 – Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está surgindo! Vocês não a 

reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. 

Deus diz que está fazendo coisas novas.... 

 

Atos 1.8 - Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas 

testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra”. 

2 Timóteo 1.7 -  Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de 

equilíbrio. 

1 João 4.18 -  No amor não há medo; ao contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o 

medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 

João 16.13a - Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. 

 

APLICAR 

 

Para haver mudança em minha vida eu preciso de Atitude e praticar 

Tarefas. 

 
Não abra mão de em especial de meditar nas escritura e aplica-las. Seja prudente em tudo que 

faz. Está será a chave para o seu crescimento e sucesso em tudo que fizer. 

Lâmpadas para os meus pés são as tuas palavras – Salmos 119.105 - A tua palavra é lâmpada 
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que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. 

Anote tudo e todos os insites que Deus te der, sempre tenha um caderno de anotação e 

principalmente coloque em prática a palavra revelada e rhema a sua vida com certeza ela irá 

marcar e gerar um impacto dentro de sua vida e em todos que te cercam. 

 

5 – Passos práticos: 

 

1. INICIATIVA – Tome a decisão correta. 

2. DEMONSTRAÇÃO – Seja exemplo a começar do seu lar. 

3. EXPERIÊNCIA – Aplique as verdades que o Espírito Santo tem lhe revelado. 

4. INSTRUÇÃO – Ensine o que aprendeu a todas as pessoas, ou seja anuncie as Boas 

Novas de Cristo Jesus seu salvador. 

5. AVALIÇÃO – Avalie seu crescimento espiritual. Como? Eu estou praticando as verdades 

que aprendo todos os dias em Cristo Jesus na minha vida? Eu estou levando as pessoas 

a Cristo? Eu tenho lido as escrituras? Eu estou lendo algum livro? Eu estou fazendo 

perguntas e realizando as tarefas? Eu estou estudando? Eu estou participando 

assiduamente dos programas e projetos da Igreja Local como oficinas? 

 
Pr. Nestor de Morais Junior 

Comunidade da Graça Arujá 

11/08/2019 

 

RECADOS IMPORTANTES: 
CAFÉ PASTORES 19/08 ENCONTRO DE PASTORES DE ARUJÁ AS 19H. TODO GD. NA CGA 

MAG 24/08 – TEMA? 

MULHERES  24/08 – MULHERES INTERCESSORAS 14H AS 19H NA SEDE. 

CULTO 25/08 Pr. Carlos Alberto Jr culto as 9:30. 

 


