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Lição 1: A maior necessidade da Igreja

INTRODUÇÃO

A maior necessidade do pecador é Cristo. Jesus é o dom, o presente de Deus para o mundo. A Bíblia diz em  João 3.16: 
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Entretanto, a maior necessidade do crente, agora um pecador perdoado e remido, é o poder do alto, a plenitude do 
Espírito Santo, que se recebe no batismo do Espírito Santo. Se Jesus é o presente de Deus Pai para o mundo, o Es-
pírito é o dom, o presente de Jesus para os crentes, para a igreja que ele estabeleceu aqui.

Leitura e Discussão

Não há igreja sem a presença do Espírito Santo e não há crescimento saudável sem a ação poderosa desse mesmo 
Espírito. É impossível haver um convertido sequer sem a transformação operada pelo Espírito Santo. Nunca foi propósi-
to de Jesus que sua igreja vivesse sem a vida e a ação do Espírito Santo em cada um dos seus componentes. 
Por essa razão devemos lembrar que:

1. O EspíritO santO fOi prOmEtidO
Jesus instruiu os discípulos a não saírem de Jerusalém, até que recebessem a promessa do Pai, o batismo com o 
Espírito Santo, em Atos 1.4-5.

Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: “Não saiam de Jerusalém, mas 
esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei.

Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito 
Santo”.

Esse batismo seria também um revestimento de poder, 
Eu lhes envio a promessa de meu Pai; mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder 
do alto. Lucas 24.29. 

Esta promessa, que se cumpriu no dia de Pentecostes, é a mesma profetizada por Joel, Joel 2.28 e Isaías, Isaías 44.3-
5. Era o momento da dispensação do Espírito Santo. Os discípulos precisavam ser cheios para realizar a obra que Deus 
havia preparado para eles.

Pergunta: Por que os discípulos precisavam do Espírito Santo?

2. O EspíritO santO dEvE sEr ObjEtO dE nOssa busca
Os discípulos não aguardaram a promessa do Espírito Santo passivos, mas em oração. Os 120 discípulos, entre eles os 
apóstolos, Maria e seus filhos, oraram durante dez dias após a ascensão de Jesus. Ao fim deste tempo, o Espírito Santo 
foi derramado sobre eles. 

No cenáculo, aquele grupo estava comprometido com a busca do Espírito Santo. O texto bíblico diz que eles perse-
veravam unânimes em oração, Atos 1.14. Todos eles um só alvo: a busca do Espírito Santo. Em todos eles havia o 
mesmo sentimento.

Pergunta: Como você acha que nós podemos buscar a plenitude do Espírito Santo hoje?

3. O EspíritO santO fOi dErramadO 
No dia de Pentecostes, dez dias depois da ascensão de Cristo e da oração incessante da igreja, o Espírito Santo foi der-
ramado, 

Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu 
um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados.

E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. 
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Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 
os capacitava. Atos 2.1-4.

Todos os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqueles que creram em Jesus e se tornaram seus discípulos 
agora foram cheios do Espírito Santo e revestidos de poder para testemunhar. O Espírito Santo desceu sobre eles em 
línguas como de fogo e como um vento impetuoso, e todos começaram a falar das grandezas de Deus.

Uma multidão curiosa, perplexa e escarnecedora foi atraída pelo acontecido. Pedro tomou a palavra e pregou o evan-
gelho e, naquela manhã, cerca de 3 mil pessoas se converteram a Cristo, Atos 2.41. Os discípulos, antes trancados 
com medo dos judeus, agora saem destemidamente a pregar as boas novas de salvação. Em pouco tempo, aquela 
mensagem alcançou todo o mundo conhecido naquela época.

Pergunta: Alguém pode compartilhar alguma experiência vivida em que se viu claramente a ação do Espírito Santo?

4. O EspíritO santO dá vida plEna

O derramamento do Espírito Santo refletiu na vida da igreja e o mundo foi impactado. A plenitude do Espírito foi per-
cebida por meio da firmeza da doutrina dos apóstolos, do engajamento na oração, da comunhão fraternal, da adoração 
fervorosa e do testemunho irrepreensível. A igreja cheia do Espírito tem um bom testemunho dos de dentro e também 
dos de fora. É embaixadora de Deus na terra e promove festa no céu.
Ela cresce em conhecimento e também em graça. Cresce em santidade e também em número, Atos 2.42-47. 

Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos 
estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os 
que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.

Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos 
os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos 
participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a 
simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos.

Uma igreja cheia do Espírito é irresistível. Ninguém pode deter os passos de um povo revestido do poder do alto. 
Prisões não podem intimidá-lo nem a morte pode fazê-lo recuar. Essa igreja avança em vitória e arrebata aqueles 
caminham para a perdição. Nada substitui a plenitude do Espírito. Lindos templos, pastores de boa retórica e música 
de qualidade podem impressionar as pessoas, mas sem o poder do Espírito Santo, a igreja não causará influência na 
comunidade e não honrará o nome de Deus. Precisamos de PODER DO ALTO.

Pergunta: Você deseja ser cheio do Espírito Santo?

DESAFIO

De 9 a 29 de março, toda a família Central está convidada a, assim como os discípulos no livro de Atos, buscar o poder 
do alto. Teremos uma série de lições para as Células, oração, jejum e pregações especiais. Veja a programação: 

• ORAÇÃO MATINAL: de segunda a sexta, de 6h30 às 8h, nas unidades: IBC2, 3, 4 e Petrovale.
• JEJUM: Este é o desafio desta campanha: 1ª e 2ª Semanas - de 9 a 22/3: Primeira refeição às 12 horas.
3ª Semana - de 23 a 28/8: Primeira refeição às 18 horas.
• LEITURA DEVOCIONAL: Leremos também o livro de Atos. O cronograma de leitura segue abaixo. 

AVISOS

Na próxima semana todas as Células deverão preparar um evento evangelístico. Aproveite a reunião da Célula para 
distribuir as tarefas: louvor, testemunho, lanche, lição, convites, etc. Invistam tempo em oração pelo evento.

23/3     Atos 16.6 – 18.22
24/3     Atos 18.23 – 19.41
25/3     Atos 20.1 – 21.16
26/3     Atos 21.17 – 23.35
27/3     Atos 24.1 – 26.32
28/3     Atos 27.1 – 28.15
29/3     Atos 28.16 – 28.31

09/3     Atos 1.1 – 1.26
10/3     Atos 2.1 - 2.47
11/3     Atos 3.1 – 4.31
12/3     Atos 4.32 – 5.11
13/3     Atos 5.12 – 5.42 

14/3     Atos 6.1 – 8.1
15/3     Atos 8.2 – 8.40 

16/3     Atos 9.1 – 9.31
17/3     Atos 9.32 – 10.48
18/3     Atos 11.1 – 11.30
19/3     Atos 12.1 – 12.25
20/3     Atos 13.1 – 14.28
21/3     Atos 15.1 – 15.35
22/3     Atos 15.36 – 16.5


