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Espírito da Promessa

Espírito da Promessa

A Nossa Salvação

Recebendo o Espírito Santo

Líder: Hoje você levará a célula a entender que receber Jesus como nosso Senhor
e Salvador é o passaporte necessário para entrar no reino de Deus
Para que serve um passaporte? O que precisamos fazer para entrar nos Estados
Unidos? Para que serve um visto? (Líder: Pesquise antes sobre o assunto e deixe
que todos falem)
Quando você entra em um país estrangeiro a primeira tarefa é apresentar um
passaporte, e quando requerido o visto de entrada. Apenas se tudo estiver em
ordem sua entrada é permitida no país. Quando você recebe o Rei Jesus como
Senhor e Salvador da sua vida, você se torna apto para entrar no Reino de Deus.
O Rei Jesus ainda reina em nossos dias? Onde fica o reino Dele?
Jesus nasceu para reinar eternamente (Lc 1:31-33), Seu reino é espiritual e está
dentro de nós (Lc 17:20,21)
Quais as condições para entrar no Reino de Deus? Como permanecer nele?
A primeira condição é nascer de novo em Cristo Jesus (Jo 3:3) e para permanecer
nele é preciso permanecer firme na fé, estando disposto a sofrer por Cristo (At
14:22)
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O que vem à sua mente quando você pensa em um templo? E em uma igreja?
Líder deixe que todos participem, uns falarão cadeiras, altar, instrumentos.
Outros, um lugar de adoração, louvor, santidade, ofertas.
Você sabia que, depois de receber Jesus, passamos a ser um templo onde habita
o Espírito Santo de Deus? Leia com a célula: 1 Co 3:16.
A partir de quando passei a ser templo do Espírito Santo? (Ez 36:26-27) Esta
promessa está falando de conversão, regeneração. Quando recebemos Jesus,
somos “selados” com o Espírito Santo (Ef 1:13), além disto o Espírito Santo é o
penhor de que serei resgatado por Cristo (Ef 1:14) e é Ele que efetua um processo
de santificação em nossas vidas (2 Co 5:17).
O que é “processo de santificação”?
É Deus moldando o meu caráter através do Seu Espírito de acordo com Sua
Palavra (Ef 4:22-24), e isso acontece à medida que deixo o Espírito Santo agir em
mim (Romanos 12:1-2). O nosso papel é orar, confessar nossos pecados e pedir a
ajuda do Espírito Santo, para que não venha a praticá-los mais (Rm 8:13-14)
Como posso servir a Deus com meu corpo, que é templo do Espírito Santo?

Quais as recompensas para aqueles que estão dispostos a entrar no Reino de
Deus?

Deixe que cada um participe, distribua entre eles apenas estes versículos para
que eles encontrem as respostas:

Serão vencedores juntamente com o Rei dos Reis, Jesus (Ap 17.14) e terão vida
eterna nos céus com Ele (João 14:2,3)
Ao não crente: Você está disposto a ser cidadão do Reino de Deus? Use: Mt
16:24 e faça o plano da salvação

Ef 5:3-5; 1 Ts 4,3-7: Conservar nosso corpo puro e santo.
Rm 6:12-14: Consagrando-me ao Senhor e dizendo não ao pecado.
Fp 4:8: Mantendo uma mente sadia.
Ef 4:29; Ef 5:4: Mantendo uma conversação sadia.
Pv 13:20: Escolhendo bem nossos amigos

Ao crente: Você já pertence ao Reino de Deus, e o Senhor te convida a
PERSEVERAR – Use: Lc 9:62

Líder: fale um pouco ao crente sobre a falta de perdão, murmuração, etc. E
convide o não crente a receber este Espírito santo em sua vida!

