COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (30 Out à 04 Nov 17)

TEMA : “O PODER DO ESPÍRITO SANTO SOBRE MIM” * III

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 084
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Is. 61:1-2, Lc. 4:18, Lc. 10:1-4,9

“O Espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, para pregar boas
novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos
cativos, e a abertura de prisão aos presos;”
INTRODUÇÃO: Nos dias de hoje, esta profecia “ainda” se cumpre diante de nossos olhos e
ouvidos, porém para muitos essa afirmativa pode parecer que não é para os tempos de hoje, foi
somente para o passado, para outros trata-se de prepotência, e arrogância, e para bem poucos como
ousadia, esses verdadeiramente tomam posse da unção. Mas o que quero transmitir neste estudo de
células, é que essa profecia escrita por Isaias, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, e citada
pelo próprio Senhor Jesus no evangelho de Lucas ( 4:18), “ainda” está se cumprindo em nossos dias,
pois o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você; sobre nós. Como vimos nos estudos anteriores,
o Senhor nos capacitou com o poder do Espírito Santo, afim de que façamos a Sua obra. Todos que
somos cheios do Espírito Santo devemos participar do ministério de Jesus, que nos foi deixado
por herança, afim de obedecermos e exercermos o nosso chamado. Isaias neste texto descreve o
ministério do Messias, que haveria de vir; mas a sua profecia vai além, ali o profeta Isaías estava
também, nitidamente vendo a mim e a você, pois todo aquele que recebesse o Espírito do Senhor
seria capacitado, e também chamado para fazer a obra dEle. Esses somos nós.
Líder, peça a todos repetirem juntos, em alta voz:
“EU FUI CHAMADO E ENVIADO PELO SENHOR JESUS, ...(pausa)....
E SOU
RESPONSÁVEL POR LEVAR A PALAVRA DE DEUS, ........ POIS ESTÁ SOBRE MIM O
MESMO ESPÍRITO QUE RESSUSCITOU O SENHOR JESUS, ELE É QUEM ME
CAPACITA!” ALELUIA
1. “PORQUE O SENHOR ME UNGIU.”
Fomos ungidos para dar continuidade ao ministério de Jesus. Se não estivermos ativos dentro daquilo
para o qual fomos chamados, estaremos sendo, então, negligentes para com o chamado de Deus
para nossas vidas. Fazendo uma pequena análise do ministério de Cristo, Ele pregou, ensinou,
curou e libertou. Nós hoje temos o privilégio de sermos chamados: Cristãos. Agora preste atenção
nos significados das palavras:
Cristãos: seguidor de Cristo / pequenos cristos.
Seguidor: ir atrás de; aderir a; tomar como modelo, prosseguir, continuar, suceder.
Cristo (grego): Ungido.
Ungido: dar posse, investir de autoridade, separado para o uso sagrado.
1Jo 2:20,27 “Mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis tudo.”
Líder, leia: 2Co 1:21-22, “Aquele que nos confirma convosco em Cristo, e nos ungiu, é Deus.”
Apóstolo Paulo atesta que somos ungidos, separados para a obra do Senhor, e mais, afirma que
somos SELADOS com o Espírito Santo (Ef. 1:13)
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Muito resumidamente podemos dizer três palavras, sobre o ministério de JESUS, a saber: Pregação,
Cura e Libertação. Foi para isso que Ele nos ungiu, foi para isso que Ele em sua oração sacerdotal em
João 17:20, faz questão de dizer que “não ora somente por ‘aqueles’, mas por todos que irão crer
nEle pela Palavra”, e isso incluía a todos nós hoje aqui. Jesus estava orando por você, e por mim, Ele
já nos via e tinha planos para nós..
2. “PREGAR AS BOA NOVAS AOS MANSOS.”
Jesus nos ungiu para pregar as boas novas (evangelho), não somente aos mansos, mas também a
todos quantos necessitam da salvação em Cristo Jesus.
PERGUNTA: E que Boas novas são essas? Líder explore o entendimento de todos os presentes na
reunião. Resposta sugerida: As Boas Novas, é o evangelho de Cristo, devemos pregar é que Jesus
nasceu sem glória alguma; sendo Deus se fez homem para nos salvar, resgatar das trevas, O qual se
deu a Si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, e nos purificar para Si como povo seu
especial, zeloso de boas obras. (Tito 2.11-14), enfim para sermos testemunhas da obra de Jesus Cristo
na cruz por todos nós. O objetivo da obra redentora de Cristo foi criar um povo seu especial,
purificado do pecado e zeloso de boas obras. Devemos pregar a Palavra de Deus, e deixar o Espírito
Santo que habita em nós, convencer o pecador.
Is. 61:1, “enviou-me a restaurar os contritos de coração...”
Isso implica em curar o espiritual e o físico dos quebrantados de coração, e de alma, e trazê-los à
Luz. O mundo vive hoje uma das piores fases já vividas, chegando a ser pior que a época de Noé. A
depravação sexual, inversão dos valores familiares, social, cultural e espiritual está a pontos
alarmantes e o pior, crescente.
Para isso Deus nos ungiu, para isso o Espírito do Senhor está sobre nós para restaurar os corações,
restaurar ao homem o privilégio de estar perto de Deus, para conhecê-lo, sentí-lo, e para restaurar
tudo aquilo que nos foi roubado pelo inimigo. E não só para voltarmos a sermos chamados de filhos
de Deus, mas para usufuir de todas as bênçãos, da herança divina que são nossas.
3. “PROCLAMAR LIBERDADE AOS CATIVOS, E A ABERTURA DE PRISÃO AOS
PRESOS.”
Nos ungiu também para proclamar liberdade aos cativos, e abrir os olhos dos cegos espiritualmente a
respeito da vida mundana, da vida pecaminosa, das obras malignas de Satanás, e revelar a verdade
implícita na boa nova de Cristo, que é a verdadeira liberdade, a mostrar que podemos ser libertos e
que também podemos libertar pessoas da prisão, do pecado, dos vícios, da imoralidade, de todos os
caminhos que nos afastam do Pai; “se verdadeiramente o filho vos libertar, sereis livres” (Jo 8:36) ,
é essa liberdade que temos que pregar, é essa liberdade que fomos ungidos a proclamar. “Estai, pois,
firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da
servidão.” (Gálatas 5:1).
“O Espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, para pregar boas
novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos
cativos, e a abertura de prisão aos presos;” (IS 61.1)
Pregar, Curar e Libertar, resumindo: o SENHOR nos ungiu para resgatar o mundo.
Vamos lembrar da operação de resgate da senadora colombiana Ingrid Bitencourt e de alguns outros
reféns das FARC anos atrás. Em seu testemunho ela conta que durante a operação de resgate dos
prisioneiros, só se viu aliviada quando ouviu alguém dizer “estão Livres”. Perguntaram à Ingrid o que
ela faria agora que estava livre, ela disse que iria trabalhar com intensidade para resgatar muitos
outros prisioneiros. Ela não queria ficar apenas nos gritos, no choro e nos pulos de alegria por ter
sido liberta, mas ela queria proclamar, buscar a liberdade de outros cativos, afim de que sentissem o
mesmo que ela sentiu naquele momento em que foi liberta. Esse testemunho serve para que nós
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possamos levá-lo ao nível espiritual, afim de não nos conformarmos com a nossa liberdade, salvação,
e alegria, e sim levar as boas novas aos que ainda não conhecem a Jesus, trazendo-lhes a liberdade,
alegria e salvação, esse é o nosso chamado.
Nós ouvimos Cristo dizer: “vocês estão livres”. Não só isso. Quando nos damos conta desse resgate,
Ele já tinha nos colocado na família de Deus e nos ensinava a chamar o Pai de Papai. Podemos e
devemos sair dessa insensibilidade espiritual, e nos deixar contagiar pela alegria dessa liberdade.
Então, que tal fazer nossas as palavras da Ingrid: “Mas quando ouvimos que estávamos “livres”,
gritamos, choramos e pulamos de alegria! É um milagre, um “milagre” de Deus!” , não só para nós,
mas para todos.
O Senhor disse que a seara é grande, que os obreiros são poucos, e Ele tem colocado uma enorme
sede no povo, então devemos relembrar , que assim como o Senhor enviou os 70 discípulos (Lc
10:1-4, 9), para anunciar, pregar que é chegado o Reino de Deus, para que curassem os enfermos,
libertassem, e ensinassem a Palavra, nós também fomos ungidos e enviados assim como os 70, pelo
Senhor Jesus, a buscar as almas perdidas, os soldados feridos e também aos que ainda não conhecem
as Boas Novas de Jesus.
REPITA : “EU FUI CHAMADO E ENVIADO PELO SENHOR JESUS, ...(pausa).... E SOU
RESPONSÁVEL POR LEVAR A PALAVRA DE DEUS, ........ POIS ESTÁ SOBRE MIM O
MESMO ESPÍRITO QUE RESSUSCITOU O SENHOR JESUS, ELE É QUEM ME
CAPACITA!” ALELUIA

Deus abençoe!!!
Pastor Rui Mendes Faria
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