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LEITURA BÍBLICA DA SEMANA: De Ester 5 até  Jó 15.                                          

DIA 24 DE JUNHO – ARRAIÁ IBAE - PARTICIPEM !!! 

 

             

 

 

 

Sugestão para o início da célula: Escreva o nome de cada 
participante presente na célula em pedaços de papel e peça para que 
cada participante retire um nome (desde que não seja o seu próprio). 
 

Você já desejou fazer parte de alguma turma, algum grupo, alguma 
família, alguma nação, etc. para poder desfrutar de algum benefício? 

Na passagem de Isaías 44:3-5 menciona sobre a restauração que iria 
ocorrer com o povo de Israel e mediante a isto alguns iriam querer se 
passar por povo de Israel devido a benção que Deus iria derramar. 
Em nossos dias, ficamos na expectativa do que está para acontecer. 
A bíblia nos alerta a ficarmos atentos nas coisas que estão ocorrendo e 
nas que vão ocorrer, mas às vezes não estamos preparados e mediante a 
tudo que vem ocorrendo no mundo como um todo ficamos desanimados. 
 
Você já teve a sensação de andar bastante ou até mesmo correr e 
parecer que não se deslocou muito de onde você estava? 

Em alguns momentos, parece que lutamos, batalhamos, nos esforçamos e 
não saímos do lugar. Quando isso acontece algo está acontecendo de 
errado.  
Em Atos 1:8, nos diz que ao descer o Espírito Santo sobre nós, 
receberíamos poder e testemunharíamos deste poder em todo o lugar. 
Este poder não é qualquer coisa, mas é o diferencial que necessitamos 
para avançarmos e enfrentarmos tudo o que está por vir. Isto é uma 
promessa de Deus para nossas vidas. 
 
Você tem presenciado pessoas cansadas, desanimadas, tristes, 
angustiadas próximas de você? Por que isso está acontecendo? 

Em João 14:15-16, podemos ver que se amarmos ao Senhor e 
guardarmos Seus mandamentos, Ele nos enviaria o Espírito consolador.  
A Falta do Espírito Santo na vida das pessoas faz com que elas tomem 
decisões desastrosas.  

Hoje em dia há muitas pessoas imaturas espiritualmente, vivendo uma 
vida de deserto, sem dar frutos, vivendo de qualquer forma, confundindo a 
liberdade com libertinagem. 
Nós como cristãos, precisamos nos portar da melhor forma, tendo o bom 
senso daquilo que nos contamina e nos afastarmos disso.  
 
Leia João 7:38 - Na sua opinião, por que não estamos vendo, vivendo 
ou sentindo esse fluir de águas vivas nos dias de hoje? 

Muitas pessoas estão vivendo sem uma convicção em Jesus, em Seu 
poder e por isso elas não tem buscado se encher do Espírito Santo. 
Em Tito 3:5, nos afirma que o Espírito Santo nos regenera e nos renova.  
Assim como a água para a terra seca, O Espírito Santo em nós nos traz 
vida e nos purifica. Da mesma forma, como a água nutre a raiz das plantas 
e as fortalece, devemos estar nutridos pelo Espírito Santo para resistirmos 
as batalhas.  
Sem o Espírito Santo nada brotará em nossas vidas, viveremos como se 
estivéssemos em um deserto. 
 
Você conhece pessoas instruídas e que levam uma vida confortável, 
mas ainda não reconheceram a necessidade por Deus em suas 
vidas? 

Para o derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, necessitamos 
estar sedentos por Deus e reconhecer que dependemos dEle. 
Deus não enche pessoas que se sentem autossuficientes.  
A nossa maior riqueza é o reconhecimento da nossa necessidade por 
Deus. A Palavra de Deus nos diz em Jeremias 29:13 que se buscarmos a 
Ele de todo o nosso coração iremos encontra-lo. 
 
Líder: Convide a célula à orar buscando o derramamento do Espírito 
Santo, Interceda por cada membro de sua célula !!! 
 
Em seguida lance o desafio para que cada um se comprometa em 
interceder nesta semana pelo derramar do Espírito Santo sobre a vida 
da pessoa que ele retirou. 


