
 

                                                   
 

 

  

 

 
                                            
                                                  Volume 1 -  Nº  5  -  Bendito serei 
 
 
 
                                            O QUE FAZ UM CRISTÃO SER BEM SUCEDIDO? 
                                                   Texto: Atos 4 

 
 
O  que fazer para ser um cristão bem sucedido? 
 
1) O cristão bem sucedido é aquele que é cheio do Espírito Santo. 
Não podemos correr o risco de nos acostumar com o “SAGRADO”. Quando o “SAGRADO” se torna algo corriqueiro, é o fim. Não 
podemos perder a sensibilidade. Temos que dar o devido valor ao que é “SAGRADO”. 
Você costuma orar pedindo a Deus que te encha com o Espírito Santo? 
 
2) O cristão bem sucedido é aquele que tem intimidade com Jesus. 
Devemos buscar a todo tempo ter o máximo de intimidade com Jesus. Atos 4:13 
Como vai sua intimidade com o Mestre? 
Você tem separado um tempo a sós com Deus para conhecê-lo a fundo. 
 
3) O cristão bem sucedido é aquele que descobre o poder da oração. 
Nada no reino de Deus avança sem oração. A oração é a única arma contra o inferno. O diabo teme e foge do crente que ora. 
Quando você ora, você sempre crê, sem duvidar, que Deus está te ouvindo? 
Você tem recebido respostas de suas orações? 
Você pode compartilhar com o grupo alguma resposta que você tenha tido? 
Você tem lembrado de orar pelos visitantes que são convidados para a sua célula? 
  
4) O cristão bem sucedido é aquele que tem intrepidez. 
Ter Intrepidez é ter coragem e não hesitar. É falar do Evangelho de Cristo com autoridade, ousadia e segurança.  
Ultimamente você tem falado do Evangelho de Cristo com ousadia e segurança? Ou está um pouco adormecido? 
Você tem convidado visitantes para participar da sua célula? 
 
5) O cristão bem sucedido é aquele que é amoroso no cuidado. 
No texto lido, nos versos de nº 32,33 e 34 fala da unidade cristã. Era “um” o coração. 
Você tem cuidado dos participantes de sua célula? 
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Compartilhe com o grupo como foi sua semana. 
 QUEBRA       
   GELO 
 

5 minutos 

 CÃNTICO 

      5  

minutos 

 ESTUDO 

     45 

minutos 

Não deixe de convidar visitantes para sua célula 
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