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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Como você define a palavra “manifestação”? 2) O que você entende 

sobre manifestação 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 3.1-10 | Pedro e João eram apóstolos cheios do poder do alto. E não 

somente isso, muitas maravilhas eram feitas através dos apóstolos de acordo com o capítulo dois de Atos. Pedro e João 

tinham uma vida que permitia que o Espírito Santo de Deus, o poder do alto, pudesse se manifestar entre aqueles que 

estavam ao seu redor. Eles nos ensinam como é possível ser um canal da manifestação do poder do alto na vida de 

outras pessoas. Vejamos as lições preciosas podemos aprender com estes homens de Deus! 

 

1. A manifestação do poder do alto acontece quando há compromisso com a ORAÇÃO (v. 1) – A oração era a prioridade 

na vida dos apóstolos. Eles oraram para receber a promessa do Pai (Atos 1.14). Diante da ameaça do Sinédrio, oraram e 

pediram mais intrepidez para pregar, e o mundo foi abalado (Atos 4.31). Palavras sem oração são palavras mortas. Uma 

igreja que ora abre as portas para a intervenção milagrosa de Deus. Uma igreja que ora, cresce e se fortalece quando 

seus líderes são homens de oração. Se você quiser ser um canal da manifestação do poder do alto vai precisar 

comprometer sua vida com a oração. 

 

2. A manifestação do poder do alto acontece quando a vida é respaldada pelo EXEMPLO (v. 2-5) – Era estratégico 

colocar um mendigo na porta do templo. As pessoas que entram para adorar a Deus normalmente estão mais sensíveis à 

necessidade do próximo. Não é possível amar a Deus, a quem não vemos, se não amamos o próximo, a quem vemos. A 

verdade é que Pedro e João aprenderem aos pés de Jesus. Se você quiser ser um canal da manifestação do poder do 

alto sua vida vai precisar ser respaldada pelo exemplo. Sua vida vai precisar combinar com a sua mensagem. (Ler também 

1ª Coríntios 11.1; 2 Coríntios 3.2). 

 

3. A manifestação do poder do alto acontece quando temos uma vida cheia de COMPAIXÃO (v. 6-7) – Pedro e João 

demonstravam compaixão, e não apenas religiosidade. Interromperam o exercício espiritual da oração das três horas da 

tarde para se envolverem com o paralítico à porta do templo. O poder não é usado para benefício próprio, mas para 

abençoar pessoas. Poder sem compaixão e apenas autopromoção. Se você quiser ser um canal da manifestação do 

poder do alto vai precisar ter uma vida piedosa, cheia de compaixão. 

 

4. A manifestação do poder do alto acontece  quando cremos nos MILAGRES do Senhor (7-10) – A milagrosa cura do 

coxo foi um fato público, verificável e incontestável. O homem curado nasceu de coxo e tinha mais de quarenta anos. 

Todos os dias ele era colocado à porta do templo. Portanto, era conhecido de todos. Sua cura foi um testemunho 

incontestável do poder de Jesus e uma prova de sua ressurreição dentre os mortos. O maior milagre é que Deus pode 

operar na vida de alguém é a salvação. Mas será que cremos de verdade nesse milagre? Será que cremos que Deus é 

capaz de transformar uma vida por completo? Se você quiser ser um canal da manifestação do poder do alto na vida de 

outras pessoas, vai precisar crer nos milagres que Deus operou, está operando e ainda vai operar! 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que pode ser um canal da manifestação 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! 


