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O propósito de Deus para os seus filhos é que nos rendamos ao domínio e governo do Espírito Santo: “Se
vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito” (Gálatas 5:25). Em outras palavras: “Se ele vive em ti,
deixe que te direcione!”
Os primeiros cristãos não andavam em confusão, pois eram conduzidos pelo Espírito. Eles consultavam o Espírito
Santo e ele os dirigia. Andar no Espírito significa clareza de propósito e decisões não nebulosas.
Vemos vários exemplos de pessoas conduzidas pelo Espírito no Novo Testamento. Um bom exemplo é Pedro:
“Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse...” (Atos 10:19). Em outra passagem
lemos: “O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles” (Atos 11:12). O Espírito Santo dava direção e
Pedro ouvia.
Existem diversos benefícios em andar no Espírito Santo. Um benefício para aqueles que pedem: ele te dará
direção, avisos ou o que você precisar. “Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade”
(João 16:13). Jesus não está falando apenas sobre profecia e eventos futuros aqui, está falando sobre a sua vida.
O Espírito Santo te guiará em assuntos práticos da sua vida.
Andar no Espírito também significa nunca ser surpreendido pelas forças demoníacas, mesmo que Satanás tente te
intimidar. Paulo lutou contra tal assédio com o poder do Espírito: “Então Paulo... cheio do Espírito Santo”
confrontou o espírito do mal e derrubou os poderes das trevas (veja Atos 13:9-11). Existem momentos nos quais
você tem que se posicionar no poder do Espírito Santo e dizer: “Chega! Eu te ordeno que vá, em nome de Jesus!”
Porém, a forma mais elevada de andar no Espírito é permitir que ele te ensine as coisas mais profundas e ocultas
de Deus. Espere na sua presença e deixe que o Espírito Santo te mostre o coração do Senhor. Quando fizer isto,
a direção virá sem que você sequer peça.
Determine em seu coração buscá-lo hoje e você aprenderá a reconhecer a sua voz. Comece adorando, cantando,
confiando em Deus – e ele te libertará.
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