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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você vive como se o Espírito Santo de Deus não habitasse em você ou 

procura viver como se fosse dominado por ele? 

 

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 5.1-11 

 

O que se aprende aqui que não basta estar em uma comunidade que possuem pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. 

Precisamos individualmente nos permitir ser controlados também por Ele. A Igreja de Cristo tem o Espírito Santo de Deus 

e agirá sempre por Ele, mas infelizmente sempre haverá os Ananias e Safiras que tentarão copiar atos feitos pelo Espírito 

Santo em beneficio próprio. Agir sem o poder do alto, não significa não tê-lo, significa não ser controlado por Ele. 

 

1. Sem o Poder do Alto RETEMOS o que é Deus (v. 2) – A palavra reter no dicionário significa segurar, reter as rédeas do 

poder. Ananias e Safira quiseram copiar as ações feitas pelo Espírito Santo na vida de muitos, mas sem dar o poder de 

suas vidas a Ele. Quiseram doar, mas não quiseram entregar. A doação foi feita, mas para glória de si mesmo do que algo 

dirigido pelo poder do alto. Quiseram segurar o que se propuseram a fazer. Isso explica porque muitos se propõem a se 

envolver no Reino de Deus, mas desistem pelo meio do caminho. Porque se deixam ser levados pela influência, pelo 

impulso, pela necessidade de ser aceito, de ser aplaudido e, com isso, com o passar o tempo, não conseguem persistir, 

porque na Igreja de Cristo ações precisam ser feitas pelo controle do poder do alto, porque senão sempre vamos reter, 

daremos a metade, não tudo. Reter coisas que já entregamos ao Senhor é sinal de falta de rendição.  

 

2. Sem o Poder do Alto somos DOMINADOS pelo Pecado (v. 3) – O fato de sermos filhos de Deus, de o reconhecermos 

como nosso Deus, de pertencermos à comunidade da fé não nos isenta de pecarmos e infelizmente de permitirmos o 

controle do pecado em nós. No texto lido Pedro pergunta a Ananias como pôde ele permitir que as propostas de satanás 

o contagiassem. Não é a toa que as cartas Paulinas e dos apóstolos estão cheias de orientação sobre o cuidado que 

devemos ter em vigiar, em confessar, em ouvir a Palavra, em obedecer, em viver em comunidade, que ajudarão a nos 

manter no caminho. Infelizmente, È possível na comunidade produzir ações espirituais, mas com desejos carnais. Uma 

coisa é certa: se não nos enchermos do Espírito Santo, daremos brechas para satanás nos fazer retornar as ações carnais 

já deixadas na cruz por nós. (Ler também Gálatas 5.19-26). 

 

3. Sem o Poder do Alto Vivemos na Hipocrisia (v. 3,8-9) – Ananias e Safira quiseram parecer o que não eram. Essa é a 

identificação do hipócrita: viver de aparência, demonstrar o que não é. Ananias e Safira quiseram demonstrar serem 

generosos, desprendidos, mas ainda não o eram. Hipocrisia é o comportamento de quem age sem o poder do alto. Jesus 

confirma isso na oração de um publicano e do fariseu. Um orava se autopromovendo como fosse o perfeito, coisa que 

não era, e o outro confessando e clamando misericórdia pelo que era. Quanta gente no meio da comunidade fica 

fraudando atitudes espirituais para ter privilégios, serem reconhecidos como homens e mulheres espirituais. Vivem como 

se fossem, preferem fingir ao invés de deixarem ser lapidados e ser cheios do poder do alto. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa 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! 


