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MOMENTO DA VISÃO CELULAR:  Relembre com o grupo que a Conferência de Multiplicação está 
chagando; será no final deste mês de Junho. Orem fervorosamente por sua igreja, a Central, orem por seus 
pastores, por sua Rede, por todas as células e pelo milagre da multiplicação.

LEITURA BÍBLICA:  Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Amós 3:3

Estamos encerrando na Central o estudo do livro e um tempo de pregações sobre o Espírito Santo. Deus 
pra entender muito bem que a Bíblia revela de Gênesis até o Apocalipse que o desejo apaixonado de Deus 
é de se relacionar com o homem, e preencher o grande vazio que existe dentro de cada ser humano. É fato: 
Deus quer se aproximar de nós mais do que nós queremos nos achegar a Ele! Este tem sido o anseio do 
coração de Deus depois que Adão pecou.  Este desejo de Deus por nós levou Tiago a afirmar que o Espírito 
Santo tem ciúmes de nós. Veja:

Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes 
ciúmes? Tiago 4.5

A palavra ciúmes, ou anseio,  significa sentir saudades intensamente. Quando Adão pecou, a primeira 
palavra de Deus para ele não foi uma sentença de julgamento, mas foi;  “Adão, onde está você?”
O desejo mais profundo do coração de Deus é ter um relacionamento com o ser humano. Muitos o 
buscam para ter apenas uma experiência, buscam os benefícios de Deus, enquanto Deus anseia ter um 
relacionamento.

PERGUNTA: O que você entende quando lê esta afirmação: Andarão dois juntos se não estiverem em acordo?

A base de qualquer relacionamento é o acordo mútuo, a confiança e o companheirismo. Não tem como 
você dizer que ama uma pessoa se não confia nela, se não está em acordo com ela.
Deus é um Deus de relacionamento,  e não apenas de experiências, porque experiências passam mas 
relacionamentos permanecem. Vejam o texto abaixo, conhecido como a “benção apostólica”:

A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 
2 Coríntios 13:14

Este texto nos mostra que o desejo de Deus é que todos conheçam a graça de Deus, vivam o amor de Deus 
e que tenham comunhão, ou relacionamento, com o Espírito Santo.
A palavra comunhão no original deste texto é koinonia, que no grego significa “associar-se com alguém, 
companheirismo, comunicar-se com alguém, viajar juntos, transportar-se juntos”. Este companheirismo 
significa associação e parceria e implica em passar a maior parte de seu tempo com alguém.
Este termo companheirismo tem dois significados:
O primeiro refere-se ao companheirismo na base de amizade íntima. Sem companheirismo com o Espírito 
Santo não pode haver vida espiritual, não há fé com poder e vitória. A igreja primitiva vivia a plenitude 
desta comunhão (leiam juntos Atos 15.28; Atos 16.6; Atos 8.27-30).

PERGUNTA: Você pode dizer que já tem esta amizade íntima com o Espírito Santo?

Jesus ensinou aos seus discípulos a ter esta comunhão. Ele disse

E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da 
verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele 
vive com vocês e estará em vocês. João 14.16, 17 

Espírito Santo, experiência ou
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O segundo significado da palavra comunhão é “trabalhar em parceria”. Antes de deixar este mundo, Jesus 
disse aos seus discípulos: 

Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém 
do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o 
princípio.  João 15:26-27

O cumprimento da promessa  de serem revestidos do Espírito Santo faria toda a diferença na vida da 
igreja. Eles precisavam entender que trabalhariam em parceria com o Espírito Santo, seriam companheiros 
no ministério, e que o Espírito Santo os ensinaria e capacitaria para a vida cristã saudável e frutífera. Logo, 
podemos ter a certeza de que nossa vida pessoal e nossas células irão frutificar muito quando entendermos 
que podemos viver e trabalhamos em parceria com o amado Espírito Santo.

MAS QUEM É O ESPÍRITO SANTO?

O Espírito Santo não é uma energia, não é uma emoção passageira, ele é uma pessoa.
Como pessoa ele tem sentimentos, personalidade e vontade própria. Como pessoa ele anseia por 
relacionamento.
O Espírito Santo Fala (Apocalipse 2.7)
O Espírito Santo ajuda-nos em nossas fraquezas, e nos ensina a orar (Romanos 8.26)
O Espírito Santo nos ensina (João 14.26)
O Espírito Santo tem vontade própria (Atos 16.6,7).
O Espírito Santo pode ser entristecido (Ef 4.30)
Ele busca comunhão, companheirismo, ele quer se relacionar intimamente com você e falar com você. 

NÃO PODEMOS IGNORAR O ESPÍRITO SANTO

Em I Tessalonicenses 5:19, o apostolo Paulo diz que O Espírito Santo pode ser apagado na vida de um 
crente. 
As pessoas que amamos querem e buscam respeito, segurança, buscam ser ouvidas, atendidas, mas 
quando isso tudo simplesmente não existe, o relacionamento se abala ou até se quebra.
Vemos as pessoas com quem nos relacionamos e logo percebemos que todas elas querem ser ouvidas, 
respeitadas, compreendidas, querem atenção. Por que com Deus seria diferente? O Espírito Santo não é 
diferente, Ele busca um relacionamento pessoal e intenso consoco. Você deseja ter um relacionamento 
mais intimo com o Espírito Santo?

Temos que intencional e disciplinadamente buscar um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, e 
não apenas uma experiência momentânea. Se ele deseja este relacionamento, nós temos que desejar 
também e fazer por onde, porque “Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo?”
Como relacionamento demanda tempo de convivência, devemos nos dedicar a estar horas com o amado 
Espírito Santo todos os dias.
Devemos nos comprometer antecipadamente a respeitar e a nos submeter às direções Dele, mesmo que 
pareçam difíceis ou estranhas.
Para isso devemos separar diariamente um tempo de qualidade, para simplesmente ouvir e fazer o que 
Ele lhe pedir.

Antes de encerrar, separem um tempo com a célula para ouvir o Espírito Santo. Coloque um louvor e fiquem 
todos orando em silêncio e pratiquem ouvir a Sua voz. Aquilo que cada um ouvir deve compartilhar com 
a célula. Alguns vão receber textos bíblicos, um louvor específico, uma palavra para a célula. Exercitem a 
liberdade no Espírito e peçam que Ele fale com vocês.

1. Circuito 4x4 de Leitura Bíblica, o desafio da leitura de toda a Bíblia neste ano de 2016. Desafie sua 
célula a prosseguir neste grande alvo. 
2. Comece a convidar a célula a participar de todos os momentos da Conferência Paixão Contagiante, 
neste ano com o tema INABALÁVEIS. Será nos dias 24 a 26 de Junho, na Central Luxemburgo.
3. Verifique quem ainda não foi batizado e convide-os a se prepararem para o batismo, uma ordenança 
inadiável. Também comente e desafia a todos para estudarem no CCM, a escola de crescimento e 
liderança da Central.
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