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Não Percam – Todas as Segundas-Feiras – Culto do Espírito Santo 
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Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos 

            
        

   

 

Venha Desvendar o Evangelho de Mateus – Domingo 09:00 na EBD 

As inscrições do Acampamento de Carnaval já começaram! Garanta sua vaga 

Líder: Permita que membros da sua célula façam a célula com você, 

ensine-os a serem líderes! Convide-os para orar, trazer o louvor e até 

ministrarem. 

 

Você alguma vez já tentou usar a ferramenta errada para fazer uma 

atividade? (Exemplo: Faca para apertar parafuso, cabo de chave de 

fenda para martelar) 

 

Muitas vezes em nossas vidas, tentamos usar a ferramenta errada para 

executar uma obra, no reino de Deus nossa ferramenta é o poder do 

Espírito Santo que opera em nós, Ele ao mesmo tempo nos provê de 

dons (ferramentas), manuais (palavra de Deus) e orientação direta, 

porém na maioria das vezes negligenciamos esta Santa Presença do 

Espírito Santo e tentamos dar “nosso jeitinho” de realizar as coisas. 

 

Estamos praticamente no final de 2015, seu ano foi como você 

esperava? Existe algo que você planejou e não conseguiu realizar? 

 

Fazemos muitos planos, porém é comum esquecermos do principal na 

vida do cristão, que é pedir a direção do Espírito Santo. Em segundo 

Reis, Eliseu estava ampliando o local da escola de profetas e o machado 

que era caro e emprestado caiu no rio, aquele jovem teria grande 

prejuízo, por um descuido, uma desatenção um item muito caro havia se 

perdido, mas Deus operou até nisto. O corte da Madeira simboliza o 

trabalho na obra de Deus. O machado era a ferramenta, que representa 

sua vida, e o corte do machado, sua afiação simboliza a presença do 

espírito Santo em nós. Dá para cortar uma árvore com machado sem 

afiação? 

 

Se Deus tivesse feito tudo o que Ele queria em sua vida em 2015, as 

coisas estariam diferentes? Você poderia ter tido muito mais paz, 

alegrias, sucesso, menos dor de cabeça se tivessem ouvido mais o 

Espírito Santo? 

 

Estamos terminando mais um ano, e é bom pensarmos nisto, estamos 

muitas vezes desperdiçando a presença tão maravilhosa do Espírito 

Santo em nossas vidas! 

 

Seja sincero, em que você tem dedicado mais tempo em sua vida no 

momento? (Deixe sua célula de abrir neste momento) 

 

Você é uma pessoa transparente? As pessoas sabem quando você não 

está bem? Você consegue não transparecer quando está mal? 

 

Precisamos ser sinceros nem que seja só com Deus, precisamos 

confessar a verdade sobre nossas fraquezas. Deus sabe onde somos 

fracos, mas será que sabemos nossas fraquezas? Paramos para refletir 

sobre nossas fraquezas? É uma questão que precisamos ter em nossa 

mente. 

 

Pensando neste ano que passou, você sabe onde errou? Onde podia ter 

feito diferente? 

 

Precisamos olhar o que deixamos cair, perdão não dado, faltas que 

cometemos, detalhes que negligenciamos, o que fizemos ou deixamos 

de fazer. Dinâmica - Reflexão sobre o ano que passamos, líder, coloque 

louvor suave e peça para todos fecharem os olhos e lembrarem daquilo 

que passaram este ano, onde erraram e o que poderia ter sido diferente. 

No final ore com Eles, para que 2016 seja um ano de mudanças 

profundas em suas vidas! 


