
 

   
 

 
Dia 14 de fevereiro de 2021 

Líder: essa é pra você! O trabalho do Espírito Santo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Ele enviou seu Espírito Santo para nos tornar santos. E eu vou lhe garantir isso, não há nada em sua vida que 

seja mau, corrupto, errado, sujo que possa resistir ao Espírito. Este é um poderoso Espírito de Deus. E Ele age 

livremente na vida do povo de Deus. E Ele irá te aperfeiçoar. E Ele o tornará santo. E sem essa santidade, você 

não irá ver o Senhor. Sem essa santidade, você não está nessa. Você diz, ‘você está pregando sobre obras, 

pastor!’ Não, eu não estou. Eu estou pregando o poder de Deus desencadeado por aquela cruz. Estou falando 

de Jesus Cristo, quem disse: ‘Vou enviar-lhe um Consolador. Vou enviá-lo para lá.’” 

(Tim Conway) 

 

“Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós 

outros; se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei.” 
– João 16.7 (ARA) 

 

Vídeo: O Espírito Santo Lhe Fará Santo – Tim Conway [Canal: I'll Be Honest - Global (@illbehonestwillyou)] 

 

Leia mais devocionais como esse em Compartilhando o Evangelho. 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fique sempre por dentro dos eventos de nossa igreja, para convidar a sua célula: 

Cultos presenciais: Não deixe de participar dos cultos na igreja; pela graça de Deus, muitas pessoas são 

alcançadas pelas transmissões ao vivo e gravadas, mas nada se compara a estar reunido com a igreja 

celebrando ao Senhor. 

 

Quebrando o Iceberg! Classificados 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Peça para os participantes escreverem num papel como uma espécie de anúncio de classificados sobre si 

mesmos, escrevendo suas melhores habilidades, especialidades, quais os melhores serviços que prestam, 

assim por diante. Se for célula presencial, pode solicitar que não coloquem nome e, depois de pendurar os 

anúncios numa parede, a dinâmica continua tentando adivinhar quem escreveu. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Todas as coisas – Fernandinho 

A Benção – Gabriel Guedes (e Nívea Soares) 

Descansarei - Comunidade Evangélica de Maringá 



 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Combatendo as mentiras | Pr. Erik Saes | Atos 13.1-12 

Há tantas informações sendo veiculadas e muitas delas trazem mentiras, distorções e as famosas “fake 

news”. Valores incompatíveis com a Palavra são pregados e, pouco a pouco, impregnam nossas vidas. Hoje, 

aprenderemos algumas lições de como viver em nosso tempo combatendo e confrontando as mentiras: 

1) Discernir o engano: Elimas era alguém próximo do Procônsul, e não queria que ele ouvisse do 

evangelho. O engano, na figura de Elimas, impedia o governante de conhecer a verdade. Paulo, ao perceber 

isso, o repreende. Então, o procônsul creu. 1 Timóteo 4.1-2 revela que, a cada dia, mais falsos profetas 

surgiriam; pessoas usadas pelo inimigo para nos distrair, causando confusão. Nosso tempo tem sido 

marcado por mentiras, uma sociedade enraizada em valores que afrontam o nosso Senhor.  

Qual foi a última fake news que você recebeu? Você costuma checar as informações antes de 

transmiti-las?  

Como desconstruir valores errados?  

2) Sermos cheios do Espírito: Se você se converteu, você tem o Espírito Santo. Há uma diferença entre 

tê-lo e ser cheio dele. Paulo, cheio do Espírito, repreendeu o engano, a mentira. Havia sobre ele uma 

autoridade vinda do alto. Portanto, fique atento às conversas, busque e dedique tempo com a Palavra de 

Deus.  Pessoas cheias do Espirito Santo deixam um legado.  

O que é “andar na carne” para você? 

3) Carregarmos o Ensino: A Palavra de Deus mostra que o procônsul ficou admirado com o ensino. Faz 

parte de um servo de Cristo conhecer seu ensino e carregá-lo, pois a sabedoria de Deus é que nos protege 

dos enganos. 

Para refletir: Você medita na Palavra? Tem buscado andar no Espirito? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nesta semana, ore por pessoas que precisam conhecer a verdade, e estão sendo enganadas. Deus, e 

somente Deus, pode abrir os olhos dos cegos e revelar entendimento aos símplices.  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, por favor, enche-me com o teu Espírito! Eu preciso dele, por favor! Ele é promessa de teu Filho, e em 

nome dele eu clamo: enche-me de ti. Amém! 

https://www.bible.com/bible/1608/ACT.13.1-12
https://www.bible.com/bible/1608/1TI.4.1-2

