Você precisa ser cheio do Espírito Santo?
Pr Celso
30 de outubro a 04 de novembro
Culto do dia 17/09 manhã

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma
infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br;
www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em
quantidade que dê para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os
membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outro
auxiliar peça a ele para fazer
Atos 4:


Ou a igreja influencia o mundo, ou o mundo influencia a igreja.



O inicio da caminhada da Igreja Primitiva foi feita com muita manifestação de poder de
Deus, e pela maneira extraordinária com que o Senhor usou os seus servos.
Muitos se renderam a Cristo, e a igreja que nasceu pequena, em tempo muito rápido,
tornou-se grande e poderosa.
120, 3000, 5000 e depois não se pode mais contar.
Seu poder não vinha de pessoas importantes que se converteram ao Evangelho, mas sim
pelo fato de ser uma igreja onde o enchimento do Espirito Santo não era uma teoria,
mas uma verdade prática de vida.
Foi cheio do Espírito Santo que Pedro pregou um sermão poderoso, que vinha de uma
vida poderosamente cheia do Espírito Santo. 2:4
Foi por estar cheio do Espirito Santo que Pedro ordenou ao aleijado desde o ventre para
se levantar e andar, e isso aconteceu. Atos 3.
Foi com autoridade de quem estava cheio do espírito Santo que Pedro respondeu ao
interrogatório das autoridades do povo. Atos 4:8.
Estevão, cheio do Espírito Santo pode comtemplar a glória de Deus no momento
do seu martírio. Atos 7:55.
Paulo se tornou o maior pregador do seu tempo, porque começou sua caminhada cheio
do Espírito Santo. Atos 9:17.
Ser cheio do Espirito era algo possível, real e mensurável, sendo critério para escolha de
diáconos. Atos 6:3.
A grande verdade é que muitas vezes temos medo do Espírito Santo.
Sem Ele a pregação não surte efeito.
Sem Ele não há mudança de vida.









































Sem Ele não há conversão.
Sem Ele não há autoridade para a pregação. Sem Ele pecadores não se convertem.
Sem Ele não há santidade de vida.
Sem Ele não há alegria espiritual. Sem Ele não há ânimo diante das tribulações.
Sem Ele a igreja é fria. Sem Ele a igreja não tem nenhuma condição de produzir
impacto no mundo.
Sem Ele o mundo entra na igreja. Sem Ele a igreja se perde no mundo.
O Espírito Santo é Jesus entre nós.
“Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: ‘Para onde
vais?’ 6 Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. 7 Mas eu
lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não
virá para vocês; mas se eu for, eu o enviarei. 8 Quando ele vier, convencerá o mundo
do pecado, da justiça e do juízo. 9 Do pecado, porque os homens não creem em mim;
10 da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais; 11 e do juízo, porque
o príncipe deste mundo já está condenado. João 16:5-11
Como podemos identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo?
1. Uma igreja cheia do Espírito Santo é consistente na sua oração.
É válido e necessário orar por nossos problemas. Mas é duvidoso quando só oramos por
nossos problemas.
Os apóstolos foram ameaçados e intimidados. No entanto isto não os fez mudar o foco
da sua oração. 4:17, 24.
Cenário era de medo e tinha tudo para acuar a igreja. No entanto a igreja cheia do
Espírito Santo pede ousadia e manifestação do poder de Deus. 4:29-30
Os motivos de oração de uma igreja demostram muito da sua estatura espiritual.

2. Uma igreja cheia do Espírito Santo é intrépida em pregar a palavra de Deus.
4:29, 31
Uma igreja cheia do Espirito Santo não só se volta para a Palavra, como quer propaga-la
com ousadia.
3. Uma igreja cheia do Espírito Santo celebra comunhão. 4:32.
Litígio e contenda entre irmãos é sinal inequívoco de que a comunidade precisa ser
cheia do Espírito Santo.
A plenitude do Espírito Santo na vida da Igreja gera comunhão, compaixão,
misericórdia.
4. Uma igreja cheia do Espírito Santo busca santidade de vida.
A única forma de vencer a paixão do mundo é estar apaixonado por Jesus.
Santidade é o forte desejo de fugir do pecado. É o forte desejo de agradar a Deus.
Santidade nos faz sensíveis à voz do Espírito. Santidade nos leva a nos afastar de tudo
que fere a santidade de Deus.
Só o Espirito Santo para nos conduzir a santidade.

Conclusão
A Prata purificada.
Um grupo de mulheres estudava o livro de Malaquias 3:3, elas se depararam com um assunto
do qual nada sabiam: “E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata…”
Este verso as deixou intrigadas, pois elas não conseguiam entender seu significado quanto ao
caráter de Deus. Uma delas, porém, se ofereceu para tentar descobrir como se realizava o
processo de refinamento da prata, até a próxima reunião.
Entrou em contato com um ourives e marcou horário com ele. Não disse-lhe o motivo da sua
curiosidade, mas, ainda assim conseguiu convencê-lo a deixá-la presenciar seu trabalho com a
prata.
O homem colocou um pedaço do metal sobre o fogo e o aqueceu. Explicou que no processo de
refinamento devia-se manter a prata no meio do fogo, onde as chamas eram mais quentes, de
forma a queimar todas as impurezas.
Ela perguntou se era verdade que ele tinha que se sentar em frente ao fogo enquanto a prata
estivesse sendo refinada. O ouvires respondeu que sim, pois tinha que ficar olhando o tempo
todo para a prata, para evitar que ela fosse destruída pelo fogo.
A mulher, então, perguntou: “Como você sabe quando a prata já está purificada?”.
“Ah! é fácil, respondeu o ourives, quando eu vejo a minha imagem nela”.
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os
visitantes bem à vontade. Distribua tarefas a todos da célula . Todos são importantes e
necessários

