
  

CÉLULA 21/2020 

 

 

QUEBRA GELO 

 
Qual dos milagres de Jesus que você mais ficou admirado e por que? Conte em poucas palavras. 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: MEU AMIGO ESPIRITO SANTO – parte 3 

 

Atos 4:31 “E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios do 
Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus”. 

 

Continuaremos mergulhando na Palavra de Deus, procurando entender o Espírito Santo como uma 
pessoa presente em nossas vidas (dentro de nós), e que deve se tornar o nosso melhor amigo.  

Sua ação é fundamental para que tenhamos uma vida vitoriosa, santa e sobrenatural.  

 

Vamos ver hoje mais algumas áreas em que Ele atua decisivamente. 

 

1)  ESPÍRITO SANTO PRODUZ EM NÓS O CARÁTER DE CRISTO – Gálatas 5:22-25 – A religião 
e o esforço humano não são suficientes para santificar as nossas vidas e nos tornar semelhantes a 

Cristo. Somente o Espírito Santo tem o poder de mudar o nosso caráter, renovar a nossa mente e 
imprimir em nós as virtudes de Deus. É por isso que essas virtudes são chamadas de fruto do 

Espírito. Quando mais intimidade temos com Ele, mas seremos pessoas maduras e espirituais – Ler 
também I Pedro 1:2. 

 

2) O ESPÍRITO SANTO NOS UNGE PARA UMA VIDA SOBRENATURAL – Atos 1:8; I Coríntios 
12:7-11 – Uma das ações mais importantes do Espírito Santo na vida do crente é liberar sobre ele 
um poder sobrenatural para fazer a obra de Deus. Especialmente a partir da experiência chamada 

“batismo no Espírito Santo”, ele libera dons, que são capacidades sobrenaturais e que devem ser 
exercitadas com zelo e pela fé. Isso é decisivo para que o evangelho avance! – Ler também Marcos 

16:17; I Coríntios 2:4. 

 

É importante saber que precisamos buscar a intimidade no Espírito Santo para que haja sinais 
sobrenaturais junto com a pregação do evangelho, para que as pessoas creiam no Senhor. 

 



3) SE O ESPÍRITO É UM AMIGO, ESSA AMIZADE PRECISA SER CULTIVADA – São nossas 
atitudes, nossa correspondência ao seu amor, à sua voz, ao estilo de vida que Ele quer que vivamos, 

que faz com que esse relacionamento cresça, seja mais profundo e poderoso. 

 

a) Eu Não Devo Entristecer O Espírito Santo – Efésios 4:28-30 – A presença do Espírito será 

proporcional à honra que eu lhe presto e ao valor que lhe dou. Se mantenho minha vida de acordo 
com seus comandos, Ele se torna mais e mais influente. Se resisto à sua vontade e o entristeço, Ele 
aos poucos se apaga – Ler também II Tessalonicenses 5:17-19; Gênesis 6:3. 

 

b) Eu Preciso Investir No Meu Relacionamento Com O Espírito Santo – Efésios 5:18-21 Encher-me 
continuamente dele é uma necessidade primordial e eu faço isso cultivando uma vida de adoração, 

de gratidão e de aliança com a igreja – Ler também Lucas 11:13. 

 

CONCLUSÃO - Se houver algum visitante não crente ou desviado, desafie-o a entregar sua vida a 
Cristo. Gaste tempo orando com seus discípulos para que sejam cheios do espírito e desenvolvam 

um relacionamento de intensa amizade com Ele. 

 

IMPORTANTE – Responsabilize pelo menos três pessoas para trazerem algum visitante para a 

próxima célula. Insista na abertura de casas de paz! 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 

 

Provérbios 10:22– “A benção do Senhor é que enriquece, e, com ela, Ele não traz desgosto.” 
 

Para quem não está participando dos cultos presenciais, pode fazer suas ofertas, dízimos e primícias, 
através de depósito, transferência bancária ou utilizando o QR Code da Pic Pay (abaixo). 

 
 
 

Banco Bradesco 
Agência 0915 

Conta Corrente 5562-0 
Igreja Ministério Deus de Promessas 
CNPJ 10.991.233/0001-57 

 
 

              

 

                                                                    

____________________________________________________________________ 

 

 

 



COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

- Dia 21/06 -  Culto presencial das 9 às 10h e das 19 às 20h (não é necessário fazer inscrição) 

 

 

Respeitando ordens do isolamento social, as demais atividades da Igreja estão suspensas por tempo 

indeterminado. As células e as Redes serão feitas usando a Internet. Estejam atentos aos canais de 

comunicação da igreja. 

_______________________________________________________________________________ 

  

 

 
- Orem pelo Poder de Deus, neste momento de Pandemia que todos estamos vivendo. 

- Orem pelo Brasil e seus governantes, para que possam direcionar o povo brasileiro da melhor 

forma possível, neste momento de grande crise por qual estamos passando.  

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. Salmo  

122:6 


