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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você sente que tem necessidade do poder do Espírito Santo ou isso não 

faz a menor diferença para você? 2) Por que você tem necessidade do Espírito Santo? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Atos 1.8 | O poder do Espírito Santo envolve coragem, ousadia, confiança, 

habilidade e autoridade. Os discípulos precisariam de todas estas qualidades para cumprir sua missão (Ler Lucas 24.49). E 

hoje, será que a igreja de Jesus Cristo entende que precisa desse poder? Será que nós, enquanto povo de Deus, somos 

capazes de compreender que necessitamos do poder do alto, do poder do Espírito Santo? Mas, então, por que a igreja 

precisa desse poder? Por que a igreja tem necessidade do poder do alto, do poder do Espírito Santo? 

 

1. Para VER e EXECUTAR a sua MISSÃO – Os discípulos de Cristo estavam querendo saber sobre os tempos e as épocas, 

que o Pai tinha reservado para sua exclusiva autoridade. Jesus, porém, desloca a atenção deles para um chamado 

urgente, uma missão intransferível, um agenda universal, ser testemunha até aos confins da terra. A igreja precisa de 

poder para levantar os olhos e ver os campos que branquejam para a ceifa. Jesus foi enfático com seus discípulos 

enquanto eles o importunavam com coisas sem valor (ler João 4.32-35). 

 

2. 2. Para APRENDER a PERDOAR – A agenda missionária passaria inevitavelmente por Samaria. Havia abismos 

tenebrosos nos relacionamentos entre judeus e samaritanos. Eles se consideravam inimigos irreconciliáveis. Havia uma 

ferida aberta e uma animosidade imensa entre esses dois povos. Mas, quando a igreja recebe o poder do Espírito Santo 

as mágoas são curadas, o perdão é oferecido e o Evangelho triunfa. Precisamos do poder do Espírito Santo para 

perdoarmos uns aos outros (ler Mateus 6.14-15). 

 

3. Para estar PRONTA a MORRER – A palavra “testemunhas” vem de uma palavra grega que significa mártir. Somos 

chamados a viver e morrer por Cristo. Somos chamados a dar a nossa vida pelo nosso irmão. A igreja é uma comunidade 

martírica. Só que os estão dispostos a renunciar a si mesmos e tomar a cruz podem ser discípulos do crucificado. Não 

estaremos prontos a viver para Cristo, se ainda não estamos dispostos a morrer por ele (ler Gálatas 2.20; Fl 1.21). 

 

4. Para TESTEMUNHAR de Cristo em QUALQUER LUGAR – É um engano pensar que missões é uma obra a ser feita 

apenas depois que alcançarmos a nossa terra. Jesus não disse que os discípulos deveriam testemunhar primeiro em 

Jerusalém e depois em Samaria e só então, ir aos confins da terra. Esse trabalho é feito simultaneamente. Devemos 

testemunhar em nossa Jerusalém e ao mesmo tempo ir aos confins da terra (ler Atos 1.8). 

 

5. Para VIVER em SANTIDADE – O poder de Deus tem a ver não apenas com o carisma, mas, sobretudo, com o caráter. 

Uma vida poderosa produz impacto não pelos dons, mas pelo fruto do Espírito. A igreja impactou o mundo porque 

pregou o evangelho com vida santa. Eles falavam e viviam. Eles pregaram aos ouvidos e aos olhos. Eles não apenas eram 

megafones do céu, mas também outdoors de Deus. Basta lembrar do exemplo de Pedro e João (ler Atos 3.1-10). 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que tenha necessidade do poder do Espírito Santo. Fale de Jesus para ela e seja 

um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Preparem suas células para serem multiplicadas. A nossa expectativa é 

realizarmos a primeira multiplicação no mês de Junho de 2015. 2) Se há alguém em sua célula que será batizado no dia 

03 de maio, incentive a participar da celebração com faixas, bandeiras, e muito mais – faça um festa! 


