
ASSUNTO DA SEMANA: A resposta 
Curitiba, 25 de setembro de 2022 

 
Objetivo do encontro: refletir sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo para podermos cumprir a 
nossa missão de anunciar o evangelho do Reino de Deus. 
Para o líder: que você possa estar cheio do Espírito Santo para levar o evangelho de Cristo além das quatro paredes 
do seu local de encontro. Peça a Deus para que ocorra o derramamento do Espírito Santo em sua célula e que o 
Reino de Deus cresça por meio dela! 
Aviso: Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de doações de Cestas Básicas e roupas. 
Todos podem entregar presencialmente na recepção da PIB, através dos envelopes de ofertas ou do Pix 
75051458000179,enviando o comprovante no e-mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título assunto “Doação 
para ABASC”. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
Ser cheio do Espírito! 
Objetivo e aplicação: peça para que os membros da célula compartilhem suas experiências, relatando os momentos 
em sua caminhada cristã em que mais foram cheios do Espírito, como era a busca pela presença de Deus, e como 
Deus os usou nesses momentos. Que os testemunhos possam edificar uns aos outros e, incentivar a todos a buscar 
intensamente a presença do Senhor! 

20 MINUTOS 
1. Até que Ele venha: https://www.youtube.com/watch?v=LgMR5Ak7zHQ 
2. Leia: I Coríntios 12:4-11, qual o versículo que mais chamou a sua atenção e por quê? 
3. Em oração,agradeça ao Senhor pela dádiva do Espírito Santo! 
4. Não posso me calar: https://www.youtube.com/watch?v=ud3mobSMEL4 

O RESUMO DA MENSAGEM: A resposta 
Isaías 44:3-4– Pr. Wander Gomes 

INTRODUÇÃO 
Essa passagem tem correlação com o profeta Joel e textos do NT. Havia uma ordenação para anunciar o evangelho, 
mas antes dele, deveria haver o derramamento do Espírito Santo. Nossa carnalidade impede o avanço da obra do 
evangelho do Reino de Deus e somente cheios do Espírito Santo, poderemos cumprir nossa missão. Há algumas 
características muito claras quando homens e mulheres de Deus começam a ser cheios do Espírito: 
 
I- HÁ UM RETORNO, UMA VOLTA PARA DEUS 
Muito mais do que respeitar a Deus na hora do culto, o que está ganhando o nosso coração no dia a dia? Será que 
ainda confessamos os nossos pecados? Será que fazemos exames pessoais diários perguntando ao Senhor onde 



erramos, onde caímos? Precisamos do senhorio de Deus e ser submissos a Ele em todas as áreas de nossa vida! 
Voltamos para o Senhor quando passamos a ouvi-lo e obedecê-lo. 
O que você entende sobre manter um relacionamento diário com Deus? Dê um testemunho de como percebemos 
que estamos nos afastando do Senhor. Que atitude devemos tomar nessas horas? 
II- COMEÇAMOS A PERCEBER A MEDIDA EXATA DE QUEM SOMOS  
Percebemos nossa limitação, natureza pecaminosa e os reavivamentos se iniciam com confissão de pecados. O 
profeta Isaías inicia suas profecias dizendo Aí de vós...mas depois de ter uma visão de Deus no céu, ele tem tamanho 
temor do Senhor que diz "ai de mim".Guarda o teu servo dos pecados intencionais e eu serei íntegro(Salmo19: 12-
14).  
Na vida cristã como começamos a perceber a medida exata de quem somos?O que aprendemos com o profeta 
Isaías quando inicia as suas profecias com a expressão: Ai de vós...? Que ensinamentostiramos dessa expressão? 
III. REACENDER A CHAMA DO RELACIONAMENTO INTERIOR COM DEUS 
Precisamos voltar a ter um relacionando intenso com Deus e voltar a ouvi-lo. É um processo de retroalimentação e 
se queremos obedecer a vocação missionária, precisamos de algumas coisas dentro de nós, como: ter sede de Deus; 
confessar nossos pecados; orar e ouvira sua voz;viver do jeito Dele. Se queremos ser a resposta vocacional da obra 
missionária, precisamos ser cheios do Espírito Santo, tendo comunhão com o Senhor. 
Dê um testemunho de quando precisou reacender a chama do relacionamento com Deus?Em que condição 
devemos estar para sermos a resposta missionária para a obra de Deus? 
IV. HÁ UMA RECONCILIAÇÃO 
Primeiro comigo mesmo por meio de um equilíbrio emocional e integral. Quando ocorre uma desordem emocional e 
espiritual, Deus pode trazer ordem na desordem e graça para o seu interior.E segundo, reconciliação com Aquele 
que está conosco. A igreja foi chamada para viver unidade e nessa unidade transformar o mundo (Filipenses 
2:2).Precisamos clamar, vivifica-nos, Senhor! (Salmo 80:17-18).  
Como funciona o processo de reconciliação consigo mesmo e com Deus?Como essa reconciliação pode chamar a 
atenção das pessoas no mundo inteiro?   
  
CONCLUSÃO 
A melhor metodologia missiológica e evangelística da igreja é uma vida cheia do Espírito Santo, quando nós 
apresentamos o fruto do Espírito (Gálatas 5). Se não colocamos Deus no trono, se não temos consciência de nós 
mesmos e dos nossos próprios pecados, se não reacendemos nossa intimidade com Deus, como posso proclamar a 
Sua palavra? Precisamos voltar a ouvir a Deus, se nós quisermos ser a resposta missionária para este tempo! 
Checagem: Você está sedento pela presença do Senhor? Quer ser a resposta missionária para esta geração?  Como 
está o seu relacionamento com Deus? Você confessa seus pecados a Deus? Você ora diariamente a Deus?  

Busquem estratégias para evangelizar as almas que ainda não conhecem verdadeiramente ao Senhor! Orem e 
peçam direcionamento do alto para que mais pessoas possam se arrepender dos seus pecados e alcançar a 
salvação!Peça a Deus que a sua célula seja cheia do Espírito Santo e se multiplique. 

Oremos: Pela nossa nação, pelas lideranças da nossa igreja e pelos demais membros. Oremos pelas eleições, para 
que Deus possa eleger homens segundo o seu coração para governar a nossa nação! Oremos pelos missionários! 

 


