
ADORAÇÃO: O COMEÇO DE TUDO
Jesus, o modelo de ser humano que vive como f ilho de Deus



ONDE COMEÇOU ? ATOS 1:
3 Durante os quarenta dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos 
diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou 
do reino de Deus.  4 Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte 
ordem: “Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme 
eu lhes disse antes. 5 João batizou com água, mas dentro de poucos 
dias vocês serão batizados com o Espírito Santo”. 

6 Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: “Senhor, será esse o momento em 
que restaurará o reino a Israel?”.  7 Ele respondeu: “O Pai já determinou o tempo e a 
ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. 8 Vocês receberão poder 
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte: 
em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra”.



E ACONTECEU…
 Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, 
acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os 
irmãos dele.  - Atos 1:14 (NVT) 

1 No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. 2 De repente, 
veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde 
estavam sentados. 3 Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo 
que pousaram sobre cada um deles. 4 Todos ficaram cheios do Espírito 
Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o 
Espírito os habilitava.  - Atos 2:1-4 (NVT)



POR QUE JESUS PEDIU AOS DISCÍPULOS 
PARA ESPERAR O PODER DO ESPÍRITO 

SANTO?

• Para vivermos aqui na terra como Ele viveu 

• Para experimentarmos o que Ele experimentou 

• Para vencermos como Ele venceu



JESUS É O MODELO DE UMA PESSOA LIVRE DO 
PECADO, FILHA DE DEUS, CHEIA DO ESPÍRITO

• 1 - Jesus é batizado - nós somos batizados 

• 2 - O pai afirma: você meu filho amado — o Pai nos recebe 
também como filhos amados 

• 3 - Jesus é cheio do Espírito Santo — isso é para nós também! 

• 4 - Jesus é TENTADO após ser cheio do Espírito - E VENCE!



Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi 
conduzido pelo Espírito no deserto,  onde foi tentado* pelo diabo 
durante quarenta dias. Não comeu nada durante todo esse tempo, e 
teve fome. — Lucas 4:1-2 (NVT)

TENTAR: (testar, no sentido negativo):   
por à prova os sentimentos e julgamentos de uma pessoa, de forma 
maliciosa; testar a fé e o caráter instigando ao pecado. 



O QUE O DIABO DESEJA?

• diabo (gr diabolos):  o acusador, o difamador, o mentiroso, o 
caluniador, o que acusa com falsidade 

• Ele quer que Jesus duvide que é filho de Deus 

• Ele quer que Jesus use o poder de filho de Deus em benefício 
próprio 

• Ele quer que Jesus deseje o que ele tem a oferecer



Mateus 4:3-11 (NVT)  

3 O tentador veio e lhe disse: “Se você é o Filho de Deus, ordene que estas 
pedras se transformem em pães”. 4 Jesus, porém, respondeu: “As Escrituras 
dizem: ‘Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca 
de Deus’”. 

5 Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, 6 e 
disse: “Se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem: ‘Ele 
ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para 
que não machuque o pé em alguma pedra’”. Jesus respondeu: “As Escrituras 
também dizem: ‘Não ponha à prova o Senhor, seu Deus’”. 

8 Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os 
reinos do mundo e sua glória. 9 “Eu lhe darei tudo isto”, declarou. “Basta 
ajoelhar-se e adorar-me.” 10 “Saia daqui, Satanás!”, disse Jesus. “Pois as 
Escrituras dizem: ‘Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele’.”
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AS TENTAÇÕES DE UMA PESSOA CHEIA DO 
ESPÍRITO SANTO

1. Supra sua própria necessidade sem depender de Deus 

2. Busque glória pessoal usando o poder de Deus 

3. Busque riqueza, poder e honra dos homens



JESUS NÃO FEZ NADA AQUI NA TERRA COMO 
DEUS, MAS COMO HOMEM.   

ELE FOI TENTADO COMO HOMEM, NÃO COMO 
DEUS. 

ELE VENCEU AS TENTAÇÕES COMO HOMEM  
CHEIO DO ESPÍRITO SANTO E NÃO COMO DEUS.   

ELE É NOSSO MODELO PARA TUDO.  



Como podemos vencer 
do mesmo modo que 

Jesus venceu?



1 - JESUS NÃO ERA ESCRAVO DO PECADO

• Ele é o CORDEIRO DE DEUS QUE TIRA O PECADO DO MUNDO! 

• Jesus nos libertou do poder do pecado para podermos 
também vencer como Ele venceu! 

Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que 
estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que 
dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Com isso, 
declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que 
nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas 
sim o Espírito. - Rm 8:1,3,4 NVT 



2 - JESUS FOI REVESTIDO DO PODER DO 
ESPÍRITO SANTO

• Ele quer o mesmo para nós — Atos capítulo 1 

• O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida de santidade, 
separado do pecado.  

• O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida abundante, que 
vale a pena ser vivida. 



NÃO É COMO NO A.T.

• O homem no A.T. — alma vivente 

• Quando tocaca um leproso, se tornava impuro 

• O pecado era mais forte do que a santidade exterior



O NOVO HOMEM - CRISTO
• O homem no N.T. — espírito vivificante 

• O homem é cheio do Espírito Santo.  

• O poder da santidade do Espírito é maior do que o pecado e a 
doença 

Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o 
homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser 
curado, dizendo: “Se o senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo”.  
Jesus estendeu a mão e o tocou. “Eu quero”, respondeu. “Seja curado 
e fique limpo!” No mesmo instante, a lepra desapareceu.  - Lucas 5:12-13 
(NVT)



ISTO É O QUE DEUS, O PAI TEM PARA NÓS!

• Uma vida libertada do pecado, santa 

• Uma vida cheia do Espírito Santo e seu poder 

• Para trazermos o seu reino a esta terra 

• Para vencermos o inimigo e libertarmos os que estão nas 
trevas 

• Para vivermos aqui como filhos, usando a herança dos filhos



NOSSA LUTA NÃO É CONTRA 
NOSSO VELHO HOMEM.  

ELE JÁ FOI CRUCIFICADO.  

NOSSA LUTA É CONTRA OS 
PODERES DAS TREVAS QUE 
DOMINAM ESTE MUNDO — 
NÃO CONTRA AS PESSOAS!



Romanos 12:1-2 (NVI-PT)  

Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de 
Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus; este é o culto (adoração) racional 
(espiritual) de vocês.  

2 Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 
transformem-se pela renovação da sua mente, para 
que sejam capazes de experimentar e comprovar a 
boa, agradável e perfeita vontade de Deus.



É hora de vivermos  
uma vida santa 

cheia do Espírito Santo  
e vermos o céu na terra! 

TUDO COMEÇA COM ADORAÇÃO 
RENDER TUDO À ELE!


