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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Quem é o Espírito Santo para você? 2) Você acredita mesmo que o 

Espírito Santo de Deus é o poder do alto derramado por Deus sobre a sua igreja? 

 

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 2.44-2-47 | A igreja de Jerusalém conjugava doutrina e vida, credo e 

conduta, palavra e poder, qualidade e quantidade. Hoje vemos igrejas que revelam verdadeiros desequilíbrios. Ao 

contrário disso, a igreja de Jerusalém era unificada, exaltada e multiplicada. Enfim, a igreja de Jerusalém era uma igreja 

cheia do poder o Espírito Santo, cheia do poder do alto. Então, quais são as marcas de uma igreja cheia do poder do 

alto? 

 

1. Uma igreja cheia do poder do alto é FIEL à PALAVRA de Deus (v.42a) – A igreja de Jerusalém, que nasceu como fruto 

do derramamento do Espírito e da exposição ungida das Escrituras, perseverava na doutrina dos apóstolos. Não há igreja 

verdadeira sem a doutrina apostólica. Se quisermos ser uma igreja cheia do poder do alto, vamos precisar ser fiéis à 

Palavra de Deus. Se você quiser ser um crente cheio do poder do alto, vai precisar ser fiel à Palavra de Deus. 

 

2. Uma igreja cheia do poder do alto é COMPROMETIDA com a ORAÇÃO (v.42) – Uma igreja cheia do poder do alto ora 

com fervor e constância. A igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia da oração, mas efetivamente orava. 

Ela dependia mais de Deus do que dos próprios recursos. A oração era o oxigênio da igreja de Jerusalém. Se quisermos 

ser uma igreja cheia do poder do alto, vamos precisar ser comprometidos com a oração. Se você quiser ser um crente 

cheio do poder do alto, vai precisar ser comprometido com a oração. 

 

3. Uma igreja cheia do poder do alto desfruta de um AMBIENTE de AMOR e COMUNHÃO (v.42,44-46) – Todos os 

membros da igreja de Jerusalém estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia um profundo amor uns pelos outros e 

uma intensa comunhão entre seus membros. Se quisermos ser uma igreja cheia do poder do alto, vamos precisar 

construir um ambiente onde reina o amor e a comunhão. 

 

4. Uma igreja cheia do poder do alto ADORA a Deus com ENTUSIASMO (v.43,47) – A igreja de Jerusalém tinha reverência 

e entusiasmo. Havia temor e também celebração. As coisas de Deus eram tratadas com profundo temor, e ao mesmo 

tempo louvava-se a Deus com pleno entusiasmo. Seus membros tinham intimidade com Deus e comunhão uns com os 

outros. O resultado é que naquela igreja as intervenções sobrenaturais de Deus eram constantes. Se quisermos ser uma 

igreja cheia do poder do alto, vamos precisar adorar a Deus com entusiasmo. Se você quiser ser um crente cheio do 

poder do alto, vai precisar adorar a Deus com entusiasmo. 

 

5. Uma igreja cheia do poder do alto CRESCE de forma NATURAL (v.47) – O crescimento da igreja é resultado do seu 

relacionamento com Deus e com os irmãos. É Deus quem acrescenta à igreja os que vão sendo salvos. A Bíblia diz que 

um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Uma igreja cheia do poder do alto cresce de forma natural, e 

isso é resultado do seu relacionamento com Deus e com as pessoas.  

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa obedecer a Deus sobre todas as coisas. 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) Incentive sua célula a participar do Seminário de SABEDORIA FINANCEIRA 

(de 09 a 12/04 às 19:30). 2) Preparem suas células para serem multiplicadas. A nossa expectativa é realizarmos a primeira 

multiplicação no mês de Junho de 2015. 


