
Lição 9
VIVENDO O FERVOR ESPIRITUAL
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Ef 5.15-21

15. Portanto, vede prudentemente 
como andais, não como 
néscios, mas como sábios,

16. Remindo o tempo; porquanto 
os dias são maus.

17. Por isso não sejais insensatos, 
mas entendei qual seja a 
vontade do Senhor.

18. E não vos embriagueis com 
vinho, em que há contenda, 

mas enchei-vos do Espírito;
19. Falando entre vós em salmos, e 

hinos, e cânticos espirituais; 
cantando e salmodiando ao 
Senhor no vosso coração;

20. Dando sempre graças por tudo 
a nosso Deus e Pai, em nome 
de nosso Senhor Jesus Cristo;

21. Sujeitando-vos uns aos outros 
no temor de Deus.



O perigo da frieza espiritual

!A frieza espiritual paralisa as pessoas.
! Ela revela-se na ausência da observância de disciplinas 

devocionais comuns a todo cristão. Quando não há mais o desejo 
de separar tempo para a oração e meditação nas Escrituras 
Sagradas; não se pratica mais o jejum; não há mais o respeito e a 
reverência pelas coisas espirituais;

! Tudo isso se apresenta como um ciclo débil que envolve a vida 
das pessoas, até que elas passam a “racionalizar” o pecado;

!Uma vez que a vida espiritual perdeu sua vivacidade, a vida moral 
tende a sofrer consequências degenerativas.



A lógica espiritual é muito simples

Se há fervor 
espiritual,
há desejo 
pelas coisas 
de Deus

Se há frieza 
espiritual,
há desejo 
pelas coisas 
carnais
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A importância da devoção

!Devoção é ter apego, dedicação e zelo.

Devoção pela 
oração

• Mt 26.41: Vigiai e orai, 
para que não entreis em 
tentação; na verdade, 
o espírito está pronto, 
mas a carne é fraca.

• I Ts 5.17: Orai sem cessar.

Devoção pela 
Palavra

• Sl 119.97: Oh! quanto 
amo a tua lei! É a minha 
meditação em todo o 
dia.

• Sl 1.2: Antes tem o seu 
prazer na lei do Senhor, 
e na sua lei medita de 
dia e de noite.

Devoção pelo 
jejum

• Mt 17.21: Mas esta casta 
de demônios não se 
expulsa senão pela 
oração e pelo jejum.

• Dn 9.3: E eu dirigi o meu 
rosto ao Senhor Deus, 
para o buscar com 
oração e súplicas, com 
jejum, e saco e cinza.



Viver 
sabiamente
! “Vede prudentemente 

como andais, não como 
néscios, mas como sábios”
Ef 5.15

! Remir o tempo: aproveitar 
todos os momentos para 
viver de forma digna da 
vontade de Deus

! Priorizar a vontade de Deus 
em nossas decisões e 
atitudes



E não vos embriagueis
com vinho, em que há
contenda, mas enchei-
vos do Espírito.

EFÉSIOS 5.18



A importância de manter-se cheio 
do Espírito Santo
!A obra do Espírito Santo é dinâmica e contínua:

conversão habitação batismo

santificação capacitação



Vigilantes contra a frieza espiritual

Vida de louvor e testemunho
• Ef 5.19: Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais; 

cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração

Vida de gratidão em toda situação
• Ef 5.20: Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em 

nome de nosso Senhor Jesus Cristo

Vida de quebrantamento e humildade
• Ef 5.21: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus



Próxima lição:
O Senhor Jesus cura hoje


