
ASSUNTO DA SEMANA: Pentecoste

 
Objetivo do encontro: As igrejas do tempo dos Apóstolos não possuía
movidas pelo poder do Espirito Santo
glorificar a Jesus com nossas vidas e testemunho.
Para o líder: Mantenha acessa a chama de Jesus no meio de sua célula, alimentando
Deus e com orações ao Trono da Graça
convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. 
multiplicação da sua célula? 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
Compartilhe com o grupo qual é o seu
pode multiplicar e o que você pode fazer para que isso se torne realidade. 
 

1. Você tem valor e o Espírito Santo se move em você
2. Leia:Salmo 51:7-13, qual o versículo que chamou a 
3. Em oração, lembre-se de todas as b
4. Espirito Santo de Deus.https://www.youtube.com/watch?v=6AVmMVDkPPI

O RESUMO DA MENSAGEM: 
Atos 2:1

INTRODUÇÃO 
A Igreja do tempo dos apóstolos não possuía todos os recursos das Igrejas atuais, mas ganhavam 
multidões para Cristo porque tinham o poder do Espírito Santo
Espírito está disponível hoje, pois é Ele quem nos ensina a glorificar a Jesus com nossas vidas e 
testemunho. Pentecoste é uma palavra grega que
que ocorria 50 dias após a festa das primícias (Lv 23:15
do Espírito Santo na vida da Igreja, e hoje vamos estudar
Pentecostes (o tempo da colheita espiritual da terra havia começado):
I. Um som, como que de um vento impetuoso 
de um ruído estrondoso que ecoava como um furacão
que quando o poder do Espírito Santo está atuando no meio da sua Igreja
podemos perceber a sua presença e ouvir a sua voz a nos chamar para a salvação. 
chamar os judeus que estavam na festa religiosa do dia de Pentecostes, e não para cumprir uma série de 
liturgias.Para ouvir o chamado àsalvação

Pentecostes o dia em que o Senhor derramou o seu Espírito
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do tempo dos Apóstolos não possuíam os recursos atuais, mas
movidas pelo poder do Espirito Santo, e esse poder está disponível hoje. É o Espírito
glorificar a Jesus com nossas vidas e testemunho. 

Mantenha acessa a chama de Jesus no meio de sua célula, alimentando
Deus e com orações ao Trono da Graça. É tempo de colheita espiritual e a foice do Espírito Santo vai 

os homens do pecado, da justiça e do juízo. Líder, é tempo de colheita, vamos iniciar a 

seu sonho em relação a célula? Dê sua sugestão de como a célula 
e o que você pode fazer para que isso se torne realidade.  

Você tem valor e o Espírito Santo se move em você. https://www.youtube.com/watch?v=vZGrNgM49sY
, qual o versículo que chamou a tua atenção e por quê? 
se de todas as bênçãos da semana e agradeça à Deus o que Ele tem feito.

https://www.youtube.com/watch?v=6AVmMVDkPPI 

O RESUMO DA MENSAGEM: Pentecostes o dia em que o Senhor derramou o seu Espírito
Atos 2:1-13 – Pr. Paschoal Piragine Jr 

A Igreja do tempo dos apóstolos não possuía todos os recursos das Igrejas atuais, mas ganhavam 
multidões para Cristo porque tinham o poder do Espírito Santo energizando seu ministério. Esse mesmo 

e, pois é Ele quem nos ensina a glorificar a Jesus com nossas vidas e 
é uma palavra grega que significa 50º, era uma das festas importantes de Israel 

que ocorria 50 dias após a festa das primícias (Lv 23:15-22).O capítulo 2 de Atos 
e hoje vamos estudar o significado dos sinais que ocorreram no dia de 

Pentecostes (o tempo da colheita espiritual da terra havia começado): 
Um som, como que de um vento impetuoso (v. 1-2): O poderdo Espírito Santo se

de um ruído estrondoso que ecoava como um furacão passando pelo lugar. Esse sinal queria nos ensinar 
que quando o poder do Espírito Santo está atuando no meio da sua Igreja, ainda que não possamos vê

perceber a sua presença e ouvir a sua voz a nos chamar para a salvação. 
festa religiosa do dia de Pentecostes, e não para cumprir uma série de 

hamado àsalvação precisa atender com fé e não com dureza de coração

o dia em que o Senhor derramou o seu Espírito 

os recursos atuais, mas eram 
É o Espírito quem nos ensina a 

Mantenha acessa a chama de Jesus no meio de sua célula, alimentando-a com a palavra de 
É tempo de colheita espiritual e a foice do Espírito Santo vai 

Líder, é tempo de colheita, vamos iniciar a 

sonho em relação a célula? Dê sua sugestão de como a célula 

s://www.youtube.com/watch?v=vZGrNgM49sY 

da semana e agradeça à Deus o que Ele tem feito. 

Pentecostes o dia em que o Senhor derramou o seu Espírito 

A Igreja do tempo dos apóstolos não possuía todos os recursos das Igrejas atuais, mas ganhavam 
energizando seu ministério. Esse mesmo 

e, pois é Ele quem nos ensina a glorificar a Jesus com nossas vidas e 
º, era uma das festas importantes de Israel 

O capítulo 2 de Atos ajuda a entender a obra 
o significado dos sinais que ocorreram no dia de 

oderdo Espírito Santo se manifestou por meio 
passando pelo lugar. Esse sinal queria nos ensinar 

, ainda que não possamos vê-lo, 
perceber a sua presença e ouvir a sua voz a nos chamar para a salvação. O grande objetivo era 

festa religiosa do dia de Pentecostes, e não para cumprir uma série de 
dureza de coração. 



Você já passou por uma experiência onde o Espírito Santo se manifestou de alguma forma? Conte 
para nós o que ocorreu. 
II. Línguas de fogo (v. 3): Todos que estavam reunidos naquele lugar tiveram uma visão de algo que 
parecia uma língua de fogo que estava sobre a cabeça de cada um. Se juntarmos o vento com o fogo 
teremos um incêndio começando, é Deus incendiando a terra com conhecimento da sua glória, usando a 
boca dos seus servos e o poder do seu Santo Espírito. Atua língua pode ser um fogo no testemunho de 
Jesus ou instrumento do inferno quando não é usada para a edificação. Você é um fogo salvador ou 
destruidor da fé e da alegria das pessoas? Deixe o Senhor derramar o fogo do Espírito Santo em sua vida.  
A Bíblia descreve Deus como fogo consumidor (Hebreus 12:29). Em que sentido o Espírito Santo é 
como fogo? Como podemos manter acessa a chama em nossa vida? 
III. O falar em línguas (vs. 4,5,6): Um milagre aconteceu entre todos que ali estavam, começaram a falar 
em línguas sem que eles mesmos estivessem controlando a sua fala. Era o próprio Espírito Santo que 
estava falando através deles sobre as grandezas de Deus, e as pessoas de diferentes partes do mundo 
podiam entender este anúncio. O falar em línguas era o louvor nos lábios dos homens; a bênção da união 
de todas as nações, povos e raças em Cristo; o início do cumprimento da profecia que a glória do Senhor 
encheria toda a terra; era a missão da Igreja de anunciar a todas as nações da terra a mensagem 
salvadora de Cristo. 
Em I Coríntios 14: 21-25, o que o apóstolo Paulo quis ensinar a Igreja de Corinto sobre o dom de 
línguas?  
Conclusão: 
O dia de Pentecoste foi e continua sendo um grande desafio a que possamos buscar mais do poder do 
Espírito Santo em nossas vidas, sermos testemunhas da glória de Deus na terra e não perder a 
oportunidade de se deixar tocar pelo impetuoso som deste Espírito em nós. Como pretende agir ao 
chamado do Senhor? 
Checagem:  
Você está recebendo a voz do Espírito Santo em sua vida? Você tem respondido a esse chamado? Você 
tem mantido a chama de Deus em sua família e célula? Como você pretende reagir a voz do Senhor em 
sua vida? 

Como estão as suas reuniões de células? Você está vendo que ela está crescendo a ponto de multiplicar 
ou continua com o mesmo número de membros? Você tem ligado para convidar seus familiares e amigos 
para assistir as reuniões? Como se encontra a chama do poder do Espírito Santo em sua vida e no meio 
de sua célula. Vocês estão alimentando essa chama no meio da sua célula para não deixar apagar o fogo 
do Senhor. Sua célula está cuidando da vida espiritual dos novos convertidos, andando ao seu lado, 
orando por suas vidas.  

 
Oremos: Pelo Ministério de Células e por cada vida que está sendo preparada para assumir uma nova 
liderança. Pelos novos convertidos para que sejam protegidos pelo Senhor. Pelas células para que a 
chama do Senhor se mantenha acessa em seu meio. Pelos enfermos da Igreja para que o milagre 
aconteça em seu meio. Pela recuperação do pastor Paulo Davi. Pelas eleições que acontecerão esse ano 
no Brasil e que Deus possa realmente estar no comando. 
 
 


