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M E D I TA

Andar no Espírito
POR PR. JAMES REIMER

A vida cristã tem sido muitas vezes com-

parada com uma jornada. Os cristãos 

primitivos eram chamados «o povo do ca-

minho». Nas Escrituras a palavra «andar», 

geralmente refere-se à nossa vida. Em 

Romanos 6:4, diz que tal como Cristo res-

suscitou dos mortos, nós devemos andar 

em novidade de vida. Em vez de sermos in-

fluenciados por aquilo que nos rodeia, foi-

-nos dado o Espírito Santo que nos capacita 

a viver de outra forma. 

Andar no Espírito pode tornar-se um 

verdadeiro desafio para cada um de nós. 

Parece que todos e tudo competem pela 

nossa atenção e afeição. Há muita publici-

dade sobre formas de melhorarmos a nossa 

saúde, padrão de vida, vida amorosa, obter 

um novo carro, um emprego melhor, etc. 

Tudo está direcionado para o «eu». Rapida-

mente, produtos bons são substituídos por 

outros melhores. O Mercado não conse-

gue acompanhar as invenções que tornam 

a nossa vida mais fácil e divertida. Mas, 

será que este brilho que o mundo oferece 

é o caminho que devemos seguir? Será que 

seguirmos aquilo que nos faz sentir bem e 

aquilo que o mundo oferece nos satisfará? 

Andar no Espírito é avançar no cumpri-

mento do propósito de Deus para a nossa 

vida. Jesus pediu às pessoas que O seguis-

sem enquanto esteve aqui na terra. Hoje, 

Ele quer que andemos, (viver), com Ele no 

Espírito. Esta caminhada é inclinada. Isto 

quer dizer que, se pararmos, vamos andar 

para trás e não para a frente. É fácil descer. 

Tudo o que temos que fazer é nada. Subir 

é um desafio. Implica termos cuidado com 

cada passo. Em cada passo que avançamos 

somos capacitados para vencer a força des-

cendente da carne. 



Andar no Espírito é andar em amor. 

É colocar os interesses e o cuidado pelos 

outros à frente dos teus próprios interes-

ses e desejos. Andar no Espírito é servir ao 

Senhor. Nós fomos criados, «em Cristo Je-

sus para as boas obras, que Deus preparou 

para que andássemos nelas», (Efésios 2:10). 

Andar no Espírito é estarmos focados em 

Deus, sermos dirigidos por Deus e agradar-

mos a Deus. 

Nós não podemos andar no Espírito e 

andar na carne ao mesmo tempo. Ou es-

tamos a viver para Deus ou para nós mes-

mos. Ao que nos entregarmos, esse vai ser 

o rumo da nossa vida. Quando nos entre-

garmos ao Senhor, vamos descobrir que 

temos vitória sobre a carne que corrompe 

e destrói a nossa vida. Todos os dias deve-

mos vestir esta «nova natureza». Devemos 

«andar no Espírito» e, ao fazermos isso, ire-

mos cumprir o propósito para o qual fomos 

criados. Se não soubermos o caminho que 

devemos seguir, o Espírito Santo irá guiar-

-nos. A Sua Palavra é lâmpada para os nos-

sos pés e luz para o nosso caminho. Embora 

o caminho possa tornar-se difícil, o Senhor 

nos dará pés como os dos cervos para po-

dermos alcançar os lugares altos.  

escrituras para meditar

Romanos 14:15; Gálata 5:16; Efésios 2:10; 

4.22; Colossenses 3:10; Salmo 119:105

Gratidão
POR PR. SETH REIMER

Tenho aprendido, por experiência, que a 

gratidão atrai o mover do Espírito San-

to. Este mover pode ser através de qualquer 

pessoa e em qualquer lugar. A gratidão, co-

loca-nos num lugar em que reconhecemos 

o valor de Deus e dos outros. Um lugar de 

humildade, onde honramos outros e princi-

palmente a Deus 

Porque Deus resiste aos soberbos, mas 
dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5

A graça de Deus é manifesta através do mo-

ver do Seu Espírito, e esta graça pode trans-

formar as circunstâncias à nossa volta.

Experimenta expressar a tua gratidão 

ao longo desta semana, mesmo pelas coisas 

mais pequenas, e observa como o Espírito 

de Deus opera em teu favor.

Porque somos feitura sua, criados 
em Cristo Jesus para as boas obras, 

as quais Deus preparou para que 
andássemos nelas.

— Efésios 2:10

Estou grato, porque…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O N T R I B U I

Participa no crescimento do reino de Deus 

nesta cidade, apoiando os ministérios da 

nossa igreja e da nossa associação.

·  LOGOS CC 

NIB: 0036 0168 99100013098 22

·  Associação Centro de Apoio Logos  

NIB: 0045 5145 40243506467 83

D E C L A R A

Declaração de Vida

A fé vem por ouvir a Palavra de Deus. 

Declara diariamente estas palavras das 

Escrituras sobre a tua vida, e vê a tua fé 

crescer e a vitória a chegar. 

19 de Fevereiro: Não ponho o novo vinho 
do Espírito Santo nos odres velhos e formas 
antigas de proceder; mas ponho-o em odres 
novos e formas novas de proceder, para 
preservar os dois. Lucas 5:37-39

20 de Fevereiro: Apesar de não ver Deus, 
amo-O e acredito n'Ele, exultando com uma 
alegria cheia de glória. 1 Pedro 1:8

21 de Fevereiro: Deus me concedeu segundo 
a Suas riquezas em glória, para ser fortificado 
com a força do Seu Espírito no meu homem 
interior. Efesios 3:16

22 de Fevereiro: Não me embebedo com 
vinho, que é um desperdício, mas sou cheio do 
Espírito, falando em salmos, hinos e cânticos 
espirituais, fazendo melodias no meu coração 
para o Senhor. Efesios 5:18-19

23 de Fevereiro: Pela Sua misericórdia 
Ele me salvou, através da regeneração 
e renovação do Espírito Santo, que Ele 
derramou sobre mim em abundância.  
Tito 3:5-6

24 de Fevereiro: O evangelho não chegou a 
mim somente em palavras mas também em 
poder, e o Espírito Santo dá-me segurança.  
1 Tessalonisenses 1:5

25 de Fevereiro: A minha mente natural 
não recebe as coisas do Espírito de Deus, para 
mim são tolice e não consigo entendê-las, 
porque são compreendidas pelo espirito. Mas 
Deus tem-nas revelado a mim através do Seu 
Espírito. 1 Coríntios 2:10, 14

26 de Fevereiro: Deus testifica da Sua 
presença na minha vida com sinais e 
maravilhas, vários milagres e dons do Espírito 
Santo, segundo a Sua vontade. Hebreu 2:4

Recebe as Declarações de Vida todos  

os dias, seguindo-nos em:

 facebook.com/LogosCC

 instagram.com/LogosCC

 twitter.com/Logos_CC

Só há duas maneiras de viver  
a vida: a primeira é vivê-la como  

se os milagres não existissem.  
A segunda é vivê-la como se tudo 

fosse milagre.
— Albert Einstein



O Atalaia é um boletim semanal  

da LOGOS Comunhão Cristã.

Somos uma igreja evangélica, que 

tem como fundamento o amor de Deus. 

Acreditamos que este amor pode 

transformar o meio onde estamos.

Reunimo-nos todos os domingos  

no IPDJ, às 10h. Junta-te a nós!

www.logoscc.org

www.facebook.com/LogosCC

Informações: secretaria@logoscc.org

Local das Reuniões

IPDJ - Instituto Português do Desporto  
e da Juventude
Rua de Moscavide, Lote 47 101

Parque das Nações

1998-011 Lisboa

Transportes públicos:

Metro: Oriente

CP: Estação de Moscavide

Carris: 5, 25, 44, 82, 208, 750, 759
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PA RT I C I PA

Grupos Vida
São pequenos grupos de partilha, oração e 

estudo bíblico, em vários dias da semana, 

por toda a Grande Lisboa.

· Lisboa, Terça-feira, 20h

· Cascais, Quinta-feira, 20h

És bem-vindo a visitar um destes grupos!  
Informações: secretaria@logoscc.org

Eventos

25 de Fevereiro

Passeio à Serra da Estrela

Mais informações com Vera Cruz
(secretaria@logoscc.org)

4 e 11 de Março

Reunião de Jovens — 15-17h, IPDJ

Intercessão — 17-18h, IPDJ

Aniversários em Fevereiro
06  Isabel Gomes

08  Telma Santos | Tiago Carvalho

09  Fábio Neves

13  Laura Bezerra

14  Tomás Eufrásio

16  Helen Reimer

20  José Azevedo


