COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL : OUTUBRO DE 2016

TEMA : A PESSOA DO ESPÍRITO SANTO

ESTUDO PARA CÉLULAS – I
Neste primeiro estudo iremos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, porém antes disso cabe-nos uma
pergunta:
O que a bíblia sagrada diz a respeito da Trindade?
Algumas provas bíblicas da Trindade: Mt 3:16-17, Gn 1:26, 2Co 13:13, 1Pe1:2, At 10:38, 1Jo 5:5-8
Líder, leia : Gn 1:1-2, Deus falou, Jesus é a Palavra e o Espírito Santo agiu.
PROVA DA PERSONALIDADE DO ESPÍRITO SANTO (TERCEIRA PESSOA DA TRINDADE):
Ele é o consolador – Jo. 16:7 Todavia, digo-vos a verdade: que vos convém que eu vá, porque, se eu não
for, o Consolador não virá a vós; mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei.
Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que
Ele é Deus – At. 5.3-4
mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? e
vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não
mentiste aos homens, mas a Deus.
Ele é uma pessoa, porque pensa – Rm. 8:27
E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito: que ele, segundo a vontade de
Deus, intercede pelos santos.
Ele é uma pessoa, porque tem vontade – I Co. 12.11 Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas
coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. ESTA FALANDO AQUI DOS DONS
ESPIRITUAIS.
Ele é uma pessoa, porque fala – At. 13.1-3 Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse
o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Ele revela 2Pe 1:21, Ele ensina Jo 14:26, Ele testifica Hb 10:15, Ele intercede por nós Rm 8:26, Ele
prega Ap 2:7, Ele orienta, dá direção At 16:6-7 , Ele testifica Jo 15:26.
Por Ele ser uma pessoa devemos tomar alguns cuidados:
Cuidado para não entristecê-lo – Ef. 4.30
Cuidado para não resistí-lo – At. 7.51: 11.17-18 DEIXE ELE ENTRAR EM VC
Cuidado para não extinguí-lo – I Ts. 5.19 Não APAGUEIS o Espírito;
Cuidado para não envergonhá-lo – Is. 63.10 Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo;
pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles.
CUIDADO para não blasfemar contra o Espírito Santo, pois esse é um pecado imperdoável (Mt 12:31)
O Espírito Santo possui atributos divinos da divindade, pois Ele faz parte do Deus Triúno: Ele é eterno (Hb
9:14), onipresente (Sl 139:7-10), onipotente (Lc 1:35), e onisciente (1Co 2:10-11)
Todas essas coisas são características de uma pessoa. O Espírito é uma pessoa divina. COMO VOCE
O TEM TRATADO?
E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito” (Efésios 5.18)
1

COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL : OUTUBRO DE 2016

TEMA : COMO SER GUIADO PELO ESPÍRITO SANTO

ESTUDO PARA CÉLULAS – II
COMO SER GUIADO PELO ESPÍRITO SANTO
1. Como ser guiado pelo Espírito:
A. Como Deus nos guia;
1. Alinhando-nos com a Palavra – Sl. 119:105 “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e
luz, para o meu caminho”.
2. Guia-nos em paz – Is. 55:12a “Porque, com alegria, saireis e, em paz, sereis guiados; ...”.
3. Deus nunca viola nossa vontade – Dt. 30:19 “Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas
contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a
vida, para que vivas, tu e a tua semente,”.
4. Pressa não é de Deus, tudo tem o seu tempo – Pv. 21:5, Is. 28:16 .
São características da direção do Espírito Santo de Deus, estão sempre alinhadas à Palavra, seguem em
amor e, produzem paz. Pv. 3:17.
2. Maneiras de se receber a direção de Deus:
A. Testemunho Interior (primeira maneira de receber a direção)
1. Rm. 8:16 “ O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito .....”.
2. Pv. 20:27 “O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência; ninguém pode se
esconder de si mesmo”. NTLH
B. Voz Interior (segunda maneira de receber direção)
1. Rm. 9:1 “O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto; pois a minha consciência,
que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo”. NTLH
2. A consciência é a voz do nosso espírito
a. Razão é a voz da alma
b. Sentimentos é a voz do corpo (sentidos), muitas vezes a voz do corpo não está de acordo
com a Palavra, temos que andar pela fé e não pelos sentimentos. 2Co 5:7, Rm. 8:1-4
c. A voz do seu espírito é suave e mansa
3. Fique na dependência de seu espírito, pois ele tem conhecimento que a sua mente não pode
ter, tenha coração sensível, sempre pronto a seguir o espírito, o Espírito Santo fala conosco
através de nosso espírito humano, o espírito da nova criação nos mostra, alerta-nos quando
erramos . 1Jo 3:20-21
C. Deus nos guia através da voz do Espírito Santo (terceira maneira de receber direção)
1. Atos 10:19, Atos 8:29, o Espírito Santo fala conosco com autoridade
2. Julgue toda a direção pela Palavra de Deus, 1Ts 5:21 “ Examinai tudo. Retende o bem” ;
1Co 14:10 “Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem
significado”, fiquem atentos a voz da concupiscência da carne (corpo), que leva ao pecado,
vozes da alma, do inimigo, que nos oferece facilidades, e a do Espírito Santo, (Jo 16:13).
Saiba reconhecer de onde vem a direção:
1. Ela vem de Deus?
Líder leia - Pv. 3:17; Is 55:12
Pergunte: Você está em paz, se está é de Deus, está alinhada à Palavra?
Pois os caminhos de Deus são cheios de amor e paz!
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2. A direção é da carne?
Tg 1:14
Lembre-se a carne não guia, ela nos força .
3. Desejos de cometer coisas erradas não vem de Deus!
Leia - 1Jo 3:9; 1Co 3:1-3
Líder – leia – 1Ts 5:23 – somos formados por corpo , alma e espírito.
Medite na Palavra em oração, dessa forma irá fortalecer seu espírito, na batalha contra a
alma e sua carne!
Hb. 4:12 “Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada
de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para
discernir os pensamentos e intenções do coração”.

Rm 8:14 “ Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus”
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TEMA : SOMOS TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO

ESTUDO PARA CÉLULAS – III
Líder , leia : 1 Co 3.16, 17
"Não sabei vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o
templo de Deus, Deus o destruirá; porque o templo de Deus, que sois vós, é santo"
Introdução: Nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus (Gn 1.26). Somos feitura Sua, criados
para o louvor da sua glória. Deus colocou em nós o fôlego de vida e, fomos criados para sermos sua
habitação. Ele fez tudo isso para vir morar dentro de nós. Portanto, nosso corpo deve refletir a santidade
d'Ele. Para isso acontecer temos que cuidar de nosso corpo com zêlo.
Vejamos as posturas que precisamos ter:
1 - Ter cuidado com nossas atitudes
a - Com o que vemos - "A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo
o teu corpo terá luz" (Mt 6.22)
O nosso olhos são a porta de entrada da nossa alma, eles fotografam as imagens e guardam na mente.
Precisamos vigiar para que o nosso adversário não nos pegue nessa área, pois como nova criatura, temos a
mente de Cristo e ela poderá ser contaminada se não andarmos em vigilância. "..., nós temos a mente de
Cristo" (1 Co 2.16)
b - Com o que ouvimos - Podemos ter a alma contaminada através da audição. Vigilância e selecionar ao
que submetemos os nossos ouvidos, é necessário - "a fé vem pelo ouvir..." (Rm 10.17)
c - Com o que falamos - Nossas palavras devem ser equilibradas e conduzidas pelo Espírito Santo, para
que sejam edificadoras para quem as ouve - "A nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal,
para que saibais como vos convém responder a cada um" (Cl 4.6)
d - Com o que fazemos - Nossas atitudes revelam quem somos - "Sabei isto, meus amados irmãos, mas
todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não
opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com
mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra
e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos" (Tg 1.19-22)
2 - Cuidar da estética corporal
Se somos templo de Deus, precisamos cuidar da saúde do corpo.
a - Na aparência - A nossa aparência reflete como estamos interiormente, isto é, a saúde da alma. Se
andamos relaxadamente, de qualquer jeito, estamos desprezando o que Deus criou de uma maneira muito
linda. Portanto, o nosso vestir deve ser nobre, decente, discreto, isento de sedução. Não é preciso viver
comprando roupas para mostrar que se veste bem, mas saber vestir o que tem, com elegância, combinando
as peças e estar sempre limpas e cuidadas. Também precisamos fugir da aparência do mal, não usando
roupas que despertem a sensualidade, cuidando para que o outro não peque (lascívia)
b - Na higiene corporal - Cuidar da higiene do corpo, tomando banho diariamente, manter os cabelos
limpos e tratados, escovar sistematicamente os dentes evitando assim o mal hálito. São hábitos externos
que demonstram zelo pelo Templo de Deus e também um excelente testemunho como cristão.
c - No combate a obesidade - Precisamos entender que todo peso acima do proporcional ao nosso biotipo
nos causa desconforto, cansaço, aumento da pressão arterial e aceleração cardíaca, o que pode acarretar
partida para eternidade fora do tempo. É necessário recuperar a auto-estima, vencer os complexos, os
traumas, para que o nosso corpo reflita a glória de Deus. Vejamos o que o Ap. Paulo escreveu em 1 Ts
5.23: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam
conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo".
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3 - Ser exemplo em tudo
Como filhos de Deus devemos espelhar a sua glória, sendo Seus imitadores. - "Sede pois imitadores de
Deus, como filhos amados; e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por
nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave" (Ef 5.1, 2).
Fugir das obras da carne (Gl 5.19-21).
4 - Ser santos
"Mas, como é santo Aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver;
porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou santo" (1 Pe 1.15, 16).
a - Com unidade de Espírito - (Ef 1.3, 4)
b - Em todo o nosso viver (1 Pe 1.15, 16)
c - Tendo os nossos corpos em sacrifício (Rm 12.1)
d - Tendo o Fruto do Espírito (Gl 5.22)
Conclusão: Somos filhos de Deus e precisamos refletir a Sua glória, não só em palavras, mas em atitudes
que revelem o Deus que está em nós. Sejamos referencial de santidade a cada dia, sendo zelosos no que
fazemos, no que falamos ou pensamos, buscando a santidade em amor, sendo exemplos em tudo, para
glória de Deus.

1 Co 3.16, 17
"Não sabei vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o
templo de Deus, Deus o destruirá; porque o templo de Deus, que sois vós, é santo"
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TEMA : SER CHEIO DO ESPÍRITO SANTO

ESTUDO PARA CÉLULAS – IV
Líder, leia : Mc. 1:8-13
-Introdução: Alguns irmãos dizem que foram ‘visitados’ pelo Espírito Santo em momentos especiais.
Entendemos esta expressão como algo maravilhoso que sentimos quando a presença de é muito forte sobre
nós. Contudo o Espírito Santo não quer apenas nos visitar e, sim habitar em nossas vidas, nos enchendo e
transbordando com seu poder e virtude.
O maior exemplo de vida cheia do Espírito é o próprio Senhor Jesus. Como Deus encarnado, sua vida era a
plenitude do Espírito Santo. Algumas coisas que Jesus passou servem de exemplo para nós de como ser
cheio do Espírito. Cristo não precisava ser batizado, nem orar, ler as Escrituras ou jejuar, mas fez tudo isso
para nos mostrar como fazer. O Mestre não iniciou seu ministério oficialmente enquanto não recebeu o
Espírito Santo em forma de pomba sobre Ele, para nos ensinar que primeiro precisamos do poder de Deus.
Como ser cheio do Espírito:
Vamos aprender como ser cheio do Espírito a partir do momento do Batismo de Jesus:
1- Ouvir a voz de Deus v.11ª “foi ouvida uma voz dos céus”
A primeira característica de uma vida cheia do Espírito é ouvir a voz de Deus.
Jesus sempre ouviu a voz de Deus, mas naquele momento precisava de uma confirmação pública para seu
ministério. Todos ouviram a voz que veio do céu falando com Jesus.
Na vida do cristão cheio do Espírito, tudo o que faz é direcionado por Deus. O Senhor passa a orientar sua
vida “quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão
atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele” (Isaías 30.21). Ouvir a voz de Deus passa
a ser algo natural para quem foi cheio do Espírito.
Você já ouviu a voz de Deus?
Fique atento ao que Ele falar com você!
2- Nova identidade de Filho de Deus: v.11b “Tu és o meu Filho amado”
A segunda característica de uma vida cheia do Espírito é assumir uma nova identidade de Filho de Deus.
Jesus era conhecido como um bom rapaz, trabalhador, filho de Maria, filho do carpinteiro José. Além de
tudo isso ainda era respeitado por ser da descendência de Davi. Mas a partir daquele dia Jesus passou a ser
notado como Filho de Deus. Ao sair daquela água, Jesus assumiu sua nova identidade e começou seu
ministério.
João Batista ficava no rio Jordão estrategicamente esperando as pessoas virem buscar água, lavar roupas e
panelas ou tomar banho todos os dias. Sempre que iam ao rio, lá estava o João pregando e batizando. Quando
a pessoa saía pela rua toda molhada, as pessoa comentavam o que tinha acontecido e ficavam sabendo que
passou pelo batismo e estava arrependida de seus pecados. Isso marcava a vida da pessoa, que mudava a
partir daquele ato e tinha uma nova identidade de servo de Deus.
A vida de quem é cheio do Espírito Santo passa “receber poder de ser chamados filhos de Deus” (João
1.12).
Você sabe qual é a sua identidade espiritual?
Você é um Filho de Deus!
3- Prazer em Deus: v.11c “em ti me comprazo”
A terceira coisa que acontece quando temos uma vida cheia do Espírito é passar a ter prazer em Deus.
O Senhor declarou que tem prazer em Jesus. Cristo também tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Isso
significa que Deus olhava do céu e ficava satisfeito de ver seu Filho operando suas obras.
Existem muitas coisas em nossas vidas que desagradam a Deus. Mas quando somos cheios do Espírito,
passamos a ter “antes, o seu prazer está na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite” (Salmos
1.2). Além disso, passamos a “agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu coração” (Salmos
37.4). Deus tem prazer em realizar os sonhos de quem faz a sua vontade.
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Você tem prazer em Deus?
A alegria do Espírito é maior!
4- Resistir às tentações: v.12 “logo o Espírito o impeliu para o deserto”
A quarta coisa que acontece quando temos uma vida cheia do Espírito é passar por tentações e provações.
O Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus para o deserto onde foi tentado pelo diabo. Jesus também não
precisava ir para o deserto e nem ser tentado para vencer o diabo, mas quis passar por isso para mostrar o seu
poder e nos ensinar a resistir à tentação.
Somente quando somos cheios do Espírito Santo, conseguimos ter forças para resistir às tentações, pois
“não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além
das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais
suportar” (I Coríntios 10.13).
A carne é fraca, mas o Espírito é forte, por isso precisamos negar a carne e fortalecer no Espírito (Marcos
14.38). Com a ajuda do Espírito Santo passamos pelo deserto com a certeza da vitória e vencemos as
provações com o poder de Deus.
Você está sendo tentado?
Peça ajuda do Espírito para vencer!
5- Vida de Consagração: v.13ª “permaneceu quarenta dias”
A quinta lição que aprendermos de uma vida cheia do Espírito é a necessidade de consagração a Deus.
Jesus também não precisava jejuar aqueles quarenta dias, mas fez isso para mostrar que quem recebe o
poder Deus precisa viver em consagração constante.
O jejum não é apenas ficar sem comer ou beber. Quando jejuamos, estamos negando a carne e fortalecendo
no Espírito. Significa que a presença de Deus é mais importante que o próprio alimento necessário à sua
sobrevivência. O jejum abre o mundo espiritual para que maravilhas aconteçam. Existem coisas que só
vencemos com “jejum e oração” (Marcos 9.29).
Se você quer ser cheio do Espírito, precisa pagar o preço de busca, jejum, oração na madrugada e
consagração constante a Deus.
Você tem se consagrado?
Faça um propósito de jejum!
6- Vitória pela Palavra: v.13b “sendo tentado por Satanás”
A sexta lição de uma vida cheia do Espírito é que a vitória vem pela Palavra de Deus.
Ao ser tentado, Jesus derrotou o inimigo através da Palavra, dizendo “está escrito” (Mateus 4.4-10).
A palavra de Deus é o alimento espiritual para o cristão e também a nossa arma de defesa como “espada
do Espírito” (Efésios 6.17). Quem luta com seus próprios argumentos acaba se cansando rapidamente, mas
quando usamos a autoridade da Palavra de Deus até o inimigo tem que fugir de nós (Tiago 4.7).
O crente que não busca o Espírito Santo, fala da Bíblia com argumentos religiosos, mas quem é cheio do
poder de Deus, a Palavra de Deus é autoridade na sua boca. O mundo e o inimigo podem armar ciladas
contra sua vida e apenas com uma Palavra autorizada por Deus, tudo se desfaz.
Você tem lutado pela Palavra, ou com suas próprias forças?
Use a Espada de Deus!
7- Batalha espiritual: v.13c “estava com as feras, mas os anjos o serviam”
A sétima característica de uma vida cheia do Espírito é discernir a batalha espiritual.
Jesus estava no deserto e ali havia feras. Possivelmente estas feras poderiam ser serpentes, escorpiões e até
leões e outros animais selvagens. Quando algum destes perigos se aproximava de Jesus, os anjos de Deus
vinham e o defendiam.
Todos vivem em constante batalha espiritual. Mas quem está na carne não percebe isso. Somente quem é
cheio do Espírito Santo tem o discernimento de compreender esta grande luta. As feras veem perturbar a vida
do crente e logo Deus manda o livramento.
Embora satanás tenha levado a terça parte dos anjos para formar seu exército de demônios, Deus ainda
ficou com dois terços que é maior parte. Por isso sabemos que estamos do lado mais forte e a vitória é
garantida!
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Os anjos de Deus são “espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação”
(Hebreus 1.14), por isso sempre estão ao “redor daqueles que O temem e os livra” (Salmos 34.7). O Espírito
Santo é o conselheiro no meio das lutas e ajuda o crente a vencer todos os perigos.
Você está numa batalha?
Deus envia anjos pra te proteger!
BUSQUE O ESPÍRITO SANTO!
-CONCLUSÃO: “enchei-vos do Espírito”
A experiência de ser cheio do Espírito não é uma emoção passageira. Quando recebemos a plenitude de
Deus, tudo é transformado em nosso viver.
Busque ouvir a voz do Senhor, assumir a identidade de Filho de Deus, fazer a vontade do Senhor e ter
prazer Nele, resistindo às tentações através de uma vida de consagração e lutar com o poder da Palavra
sabendo que estamos numa batalha espiritual.
O Espírito Santo quer te encher!

E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito” (Efésios 5.18)
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