COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (23 à 28 OUT17)

TEMA : “O PODER DO ESPÍRITO SANTO EM NÓS”

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 083
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Lc. 10:1-24, Mt 28:18-20, Mt. 14:22-31

INTRODUÇÃO: Terminamos nosso estudo anterior falando que muitos cristãos nos dias de hoje
estão dentro da igreja, porém não vivem a alegria, o sobrenatural de Deus, tampouco tem usado o
poder do Espírito Santo. O povo de Deus sempre foi um povo alegre, e tem que voltar a demonstrar
essa alegria, desfrutando do poder que Deus nos deu; poder este que é o Espírito Santo que habita
em nós. Somos filhos de Deus, e chamados para fazer parte de seu ministério. No texto de Mateus
28:18-20; Jesus de uma forma clara está enviando seus discípulos e dizendo: “ O meu ministério é o
seu ministério, a minha vida é a sua vida, o Espírito que está sobre mim é o que envio sobre vocês”;
Ele não apenas enviou seus discípulos naquele tempo, assim como nos envia nos dias de hoje, e nos
capacita, e reveste através do poder do Espírito Santo (Lc 24:49). Glória à DEUS.
Líder, leia Efésios 1:20-23: “Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e
pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de
todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro; E sujeitou todas as
coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a
plenitude daquele que cumpre tudo em todos”. Vemos aqui o poder dado por Deus à igreja.
Em Lucas capítulo 10:19, Jesus volta a falar de poder: “ Eis que vos dou poder para pisar serpentes,
e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum”.Em Lucas 10:21, Jesus fala de
alegria no Espírito:“ Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te
dou, ó Pai, ....”; Jesus reconhece, demonstra grande alegria, vendo a humanidade mais uma vez
participar das grandezas divinas. Nosso Senhor glorifica o Pai, porque viu seus planos sendo
concretizados. Quando os 72 discípulos voltam alegres (Lc 10:17), dizendo que até os demônios se
submeteram a eles pelo nome de Jesus; o Senhor Jesus deixou claro que o verdadeiro motivo da
alegria não é o sucesso naquilo que fazemos, mas o fato de os nossos nomes estarem escritos nos
céus (Lucas 10.17-20). Davi fala da alegria da salvação (Salmos 51.11). Houve grande alegria na
casa do carcereiro de Filipos quando todos experimentaram a salvação pela fé no Senhor Jesus (Atos
16.30-34).
Sem Cristo estamos mortos em nossos delitos e pecados (Efésios 2.1). Onde há morte não pode haver
alegria. Mas, pela graça, passamos da morte para a vida, pela fé em Jesus (João 5.24; Efésios 2.4-5).
Quando cremos em Jesus como Salvador e nos submetemos a Ele como Senhor, recebemos o dom
do Espírito. Exultamos, demonstramos grande alegria no Espírito, porque não há bem maior do que a
salvação. Jesus disse: "Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua alma?" (Mateus 16.26).
Mas, este mesmo ministério nos espera hoje, o dom de Deus quer te alcançar, Deus está te
chamando para viver uma vida sobrenatural, de alegria em sua presença através do poder do
Espírito Santo.
PERGUNTA: O que você entende por sobrenatural? R. Sobrenatural é o que excede as forças da
natureza, algo fora do natural ou do comum, fora das leis naturais, extranatural, extraordinário, muito
grande, que não é conhecido senão pela presença do Espírito Santo em nós.
Deus nos está chamando para o Seu sobrenatural, para uma vida de alegria no poder do Espírito
Santo!
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Líder , leia Mt.14:22-31: “E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e
fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao
monte para orar, à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar,
açoitado pelas ondas; porque o vento era contrário; Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus
para eles, andan-do por cima do mar. E os discípulos, vendo-o an-dando sobre o mar, assustaramse, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende
bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter
contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas
para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo; e, começando a ir para o fundo,
clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe:
Homem de pouca fé, por que duvidaste?”
PERGUNTA : O que pode nos afastar Dele? R. O vento forte (contrário) que bate para anular a
presença do Espírito Santo em nossas vidas, para nos tirar a alegria, desta forma podemos ser
afastados do sobrenatural de Deus, ou por falta de fé, pela incerteza e medo. A Palavra de Deus nos
diz em 2Tm 1:7: “Porque Deus não nos deu o espírito de covardia (medo), mas de poder, de amor
e de moderação”, medo é andar no natural, quem anda no Espírito, anda sem medo, e anda em alegria
do sobrenatural de Deus!
Lembro-me de um texto onde John Wesley diz : “ Dai-me cem homens que nada temam senão o
pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo”.
CONCLUSÃO:
Líder, leia, Atos 13:48-52, João 4:14, Jo 7:37-39; Os cristãos cheios do poder do Espírito Santo
transbordam de alegria, mesmo quando enfrentam perseguições (ventos contrários, tempestades,
desertos). Cada cristão deve buscar essa plenitude do Espírito; cada célula deve ser cheia do Espírito;
a igreja toda deve transbordar de alegria no Espírito Santo em suas celebrações! Glorificando o nome
do Senhor Jesus!!!
Deus quer que a água da vida jorre do interior de cada cristão, e da comunhão no corpo de Cristo
(igreja), para que os famintos e sedentos do mundo sejam saciados, e dessa forma vivam o
impossível como homens e mulheres, regozijando do poder sobrenatural do Espírito Santo em suas
vidas.
Deus abençoe!!!
Apóstolo Rui Mendes Faria
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