
Muitas pessoas sabem um pouco sobre Deus, o Pai, e um pouco sobre Jesus, o Filho, no entanto 
há uma tremenda ignorância sobre o Espírito Santo. Sendo absolutamente igual ao Pai e ao 
Filho, O Espírito Santo tem uma atuação imprescindível para a salvação do homem. Ele atua 
desde o convencimento do pecado até a transformação da nossa vida. É Ele quem leva o 
pecador ao arrependimento, quem age juntamente com a Palavra na regeneração do homem e 
ainda é quem vem para habitar no interior de cada salvo, capacitando-o a viver como cristão e 
a expressar a vida de Cristo. Ele é maravilhoso! Precisamos conhecê-Lo melhor e desfrutar muito 
mais de Sua presença em nós. É sobre isso que vamos ver em mais detalhes a partir de agora.

Leitura Bíblica: João 14.16-26

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. Não os deixarei órfãos; voltarei para vocês. Dentro de 
pouco tempo o mundo já não me verá mais; vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também 
viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem 
tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado 
por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele”. Disse então Judas (não o Iscariotes ): 
“Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? “Respondeu Jesus: “Se alguém me ama, 
guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele 
que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não 
são minhas; são de meu Pai que me enviou. “Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com 
vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as 
coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse”.

Muitos perguntam: O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é um espírito, uma influência 
ou uma força, mas uma Pessoa. Ele tem todas as características de uma pessoa.  Ele pensa (Atos 
15.28), fala (Atos 1.16), lidera (Romanos 8.14) e pode ser entristecido (Efésios 4.30). Algumas 
vezes é chamado o Espírito de Cristo (Romanos 8.9) ou Espírito de Jesus (Atos 16.7). Ele é o 
caminho pelo qual Jesus está presente com seu povo.

Outros perguntam: Como é Ele?  Ele é algumas vezes descrito no grego original como 
“paráklētos” (João 14.16). Talvez seja difícil traduzir esta palavra, mas significa “estar ao lado 
de”, como um consolador, conselheiro, confortador e encorajador. Jesus disse que o Pai nos 
mandaria outro Consolador. A palavra “outro” significa no texto “igualmente”, “do mesmo modo”. 
Em outras palavras, o Espírito Santo é igualzinho a Jesus: tê-Lo é como ter Jesus conosco, só que 
habitando dentro de cada um de nós. Por isso Jesus disse: “compreenderão que eu estou em 
vocês” (João 14.20). 

INTRODUÇÃO



Vamos começar uma nova série de estudos em nossas células. Esta será uma série muito 
interessante porque nos ajudará a entender verdades fundamentais da Bíblia que irão nos 
ajudar no processo de transformação de nossa alma e na mudança de nossas tendências e 
valores. Começaremos com uma importantíssima revisão das verdades sobre a nossa salvação 
eterna, e depois estudaremos sobre o “Espírito Santo transforma a nossa vida”, “Como ficar cheio 
do Espírito Santo”, “A Nova Aliança com Deus”, “A Igreja, Corpo Vivo de Cristo”, “Deus espera algo 
de nós” e “A Volta Triunfal de Cristo”. Vai ser muito poderoso. 

Mas antes de começar vamos repassar umas dicas importantes para você, amado líder de célula:

• Não se preocupe com o fato de você não ser perfeito em tudo que vai ensinar, porque 
ninguém ainda é perfeito. Você não precisa fingir que é o que não é; aliás, o Espírito Santo 
quer usar a nossa transparência e honestidade para encorajar os novos a continuarem 
seguindo Jesus. O mais importante é você andar na luz que você já tem e Deus o usará.

• Ore bastante antes dos encontros da célula. Ore com fé, creia que o Espírito Santo está 
dirigindo você e que tudo vai dar certo; seja confiante na unção do Espírito Santo. Prepare 
com capricho cada parte da reunião e envolva sempre outras pessoas nas diversas partes 
da reunião. Isto dá dinamismo e oportunidade para treinamento.

• Receba a todos com muita alegria e ânimo contagiante, como alguém cheio de Jesus 
que você realmente é. Seja sensível às necessidades e orem uns pelos outros.

Agora, vamos começar o primeiro estudo da série. 

Leitura Bíblica: 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.

A maior e mais inquestionável verdade que a Bíblia revela de capa a capa é que Deus é bom, e 
sempre muito bom. Deus é amor! Leiam o Salmo 100 com atenção e vejam: Ele é Deus, foi Ele 
quem nos criou e é, por natureza, bom e misericordioso. Ele ama a todas as pessoas do mundo, 
como lemos em João 3.16, e quer nos abençoar e nos dar uma vida feliz (João 10.10). 

Pergunta: Como Ele provou o seu amor para conosco? (deixe alguém responder e depois leiam 
João 15.13; Romanos 5.8 e Efésios 5.2)

Todos pecaram, desobedecendo a Deus. Precisamos compreender que, como nosso criador, 
e querendo o nosso máximo bem e sucesso, Deus nos deu os seus mandamentos. Leiam 1 
Reis 2.3 e Salmo 1.1-3. Porém, não existe nenhuma pessoa justa que tem obedecido aos 
mandamentos de Deus (Romanos 3.10-12).

Pergunta: Existe alguém que nunca pecou, exceto Jesus? (deixe alguém responder e confira 
Romanos 3.23 e Isaías 64.6)

O resultado do pecado é muito sério. A Bíblia afirma que o resultado do pecado é a morte 
(Romanos 6.23). Sabemos que todos vão morrer fisicamente, mas morte espiritual é quando 
a pessoa é separada de Deus eternamente (Apocalipse 20.11-15, 21.8). Depois que a pessoa 

É impossível dizer tudo o que o Espírito Santo faz, porque Ele é Deus e faz o que quiser e como 
quiser. Mas a Bíblia destaca algumas atribuições importantíssimas do Espírito que precisamos 
conhecer e desfrutar: 

1. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Todo crente deve tirar um tempo diário para orar sozinho 
com Deus. Mas isso não é fácil por que não sabemos orar como convém. Por isso, o Espírito 
Santo nos assiste em nossas orações e intercede por nós. Leiam Romanos 8.26 e 27. Isto é tão 
importante que Paulo diz que devemos orar em todo o tempo no Espírito (Efésios 6.18). O que 
importa não é onde oramos ou a posição em que o fazemos, o que de fato importa é se estamos 
orando no Espírito. Toda oração deve ser guiada pelo Espírito. Sem sua ajuda a oração pode 
facilmente tornar-se sem vida. No Espírito somos levados à “mente” de Deus e orar torna-se a 
atividade mais importante de nossas vidas.

2. O Espírito Santo nos ajuda a entender a Palavra de Deus. Todo crente também deve tirar 
um tempo diário para ler e meditar na Palavra, para que possa aprender a vontade de Deus 
para a sua vida. Quem obedece a Deus é abençoado por Ele. Quem medida na Palavra de dia 
e de noite prosperará (Josué 1.8). Se guardarmos a Palavra em nosso coração, não pecaremos 
contra Deus (Salmo 119.11). A Palavra de Deus é o pão que precisamos para viver (Mateus 4.4), 
ela nunca passará (Lucas 21.33), e é a verdade que nos liberta e restaura (João 8.31-32; Salmo 
19.7-11). Mas a verdade é que muitas vezes não entendemos a Palavra de Deus. Novamente o 
Espírito de Deus nos capacita a entender.  Paulo diz:

Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de 
revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam 
iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da 
gloriosa herança dele nos santos  (Efésios 1:17-18).  

O Espírito de Deus é um Espírito de sabedoria e de revelação. Ele ilumina nossos olhos de forma 
a, por exemplo, podermos entender o que Deus está dizendo através da Bíblia. Muitos leem a 
Bíblia inúmeras vezes, mas não entendem nada. A razão dela não fazer sentido é que eles não 
têm o Espírito de Deus para interpretá-la.  O Espírito de Deus é o melhor intérprete do que Deus 
diz. Nunca entenderemos o Cristianismo sem o Espírito Santo iluminando nossos olhos. Foi 
exatamente o Espírito Santo quem Deus enviou para nos ensinar todas as coisas e ainda nos 
fazer lembrar tudo o que Jesus nos disse (João 14.26). Oh, maravilha!

3. O Espírito Santo nos convence do pecado. Jesus prometeu que o Consolador, também 
chamado de Espírito da verdade, nos guiaria a toda a verdade. As verdades sobre Deus, mas 
também as verdades sobre nós mesmo. Ele prometeu que o Espírito Santo nos convenceria 
docilmente de todo o nosso pecado. Leiam juntos João 16. 7, 8, 13, e também 2 Coríntios 7.9-10. 

O pecado entristece o Espírito Santo e pode até apagá-lo (Efésios 4.30-32, 1 Tessalonicenses 
5.19). Ele atrapalha nosso relacionamento com Deus (Isaías 59:1-2). Por isso, Jesus nos enviou o 
Consolador, o Fortalecedor, pata nos dar o poder necessário para vencer o pecado. Uma pessoa 
que é controlada por sua carne não pode agradar a Deus (Romanos 8.8), mas uma pessoa que 
é controlada pelo Espírito Santo é livre da escravidão do pecado (Romanos 1,2, 9-11). Na vida 
cristã nós dependemos do Espírito Santo para tudo, inclusive para obter vitória sobre o poder 
do pecado.

O Espírito de Deus nos ajuda a iniciar nosso relacionamento com Deus e nos capacita a manter este 
relacionamento. As pessoas quase sempre se preocupam achando que não são capazes de manter 
uma vida cristã. Elas têm razão de se preocupar. Não podemos mantê-la por nós mesmos, contudo 



Deus, através do Espírito nos sustenta. É o Espírito quem nos leva ao relacionamento com Deus e é o 
Espírito que mantém esse relacionamento. Nós somos totalmente dependentes Dele. 

4. O Espírito Santo transforma a nossa vida. Quando passamos tempo na presença de 
Deus, o Espírito de Deus nos transforma. Conforme Paulo escreveu: “E todos nós, que com 
a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos 
sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito” (2 
Coríntios 3.18). Somos transformados nos padrões morais de Jesus Cristo. O fruto do Espírito 
é desenvolvido em nós. Conforme diz o apóstolo Paulo na epístola de Gálatas 5.22: “Mas o 
fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e 
domínio próprio.”. Estas são as características que o Espírito desenvolve em nossas vidas.  Não 
nos tornamos perfeitos imediatamente, porém, após um certo período de tempo começam a 
acontecer mudanças.

O primeiro e mais importante fruto do Espírito é amor. O amor está na base da fé cristã. O 
desejo de Deus é que O amemos e amemos nosso próximo. A prova do trabalho do Espírito nas 
nossas vidas é o aumento do nosso amor por Deus e por outras pessoas. Sem este amor tudo 
é irrelevante. O segundo fruto na lista de Paulo é a alegria, uma alegria inexplicável que toma 
todo nosso ser, que não depende das circunstâncias, porque vem do Espírito que habita em 
nós. O terceiro fruto é a paz. A palavra grega e a hebraica equivalente é “shalom” e quer dizer: 
inteireza, completude, bem-estar e unidade com Deus. E assim, por causa de nossa busca de 
Deus e de nosso investimento de tempo na célula, na igreja e na comunhão com Deus, com a 
Palavra, com os irmãos, o Espírito vai nos moldando e transformando. 
 
É maravilhoso ver quando o caráter de Cristo vai se cristalizando em alguém quando este busca 
o enchimento do Espírito. “Ele se parece cada dia mais com o Senhor” é o que vão dizer. Não 
posso imaginar um elogio maior do que este. 

5. O Espírito Santo nos dá poder e dons para fazer a obra de Deus. Nós precisamos do poder 
do Espírito Santo para ser testemunhas de Jesus (Atos 1.8) Não devemos nem tentar fazer nada 
para Deus sem sermos revestidos com o poder do Espírito Santo (Lucas 24.49). Depois que os 
discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles saíram anunciando a Palavra de Deus com toda a 
intrepidez (Atos 4.31). O apostolo Paulo afirmou que não usava sua própria sabedoria e palavras 
bonitas para convencer o povo ao falar de Cristo. Ele pregava pelo poder do Espírito (1 Coríntios 
2.4-5; 1 Tessalonicenses 1.5). A Bíblia afirma que o próprio Jesus era ungido pelo Espírito Santo 
para evangelizar, libertar e pregar as boas novas (Lucas 4.18-19). 

É importante destacar que todos os crentes verdadeiros tem o Espírito Santo. Paulo diz que se 
alguém não tem o Espírito dado por Jesus, este não pertence a Cristo (Romanos 8.9). E se tem 
o Espírito habitando dentro dele, tem poder e tem também dons espirituais. Então, todos os 
cristãos recebem o Espírito e todos os cristãos tem dons espirituais.

Há uma urgente necessidade dos dons serem exercitados.  Um dos maiores problemas da 
Igreja é que apenas alguns exercitam os dons. Como resultado disso, algumas pessoas são 
sobrecarregadas e ficam exaustas enquanto outros ficam subutilizados e o mundo não é 
impactado como deveria. A Igreja não pode funcionar com sua eficácia máxima até que cada 
pessoa faça sua parte. A Igreja somente funcionará em sua potência máxima quando cada 
pessoa usar seus dons. Devemos operar nos dons e talentos que o Espírito Santo dá a cada um 



dos filhos de Deus. Assim como o corpo humano tem muitos membros para funcionar bem, 
Deus, deu dons diferentes para cada um de nós que somos membros do Seu Corpo e cada um 
destes dons é super necessário (1 Coríntios 12.12-23).  Deus não requer de nós muitos dons, 
mas exige que usemos e queiramos receber mais outros dons ( I Coríntios 12: 31,14:1 ). Todo 
filho de Deus deve ter um ministério para usar e desenvolver os dons para o avanço do Reino de 
Deus. A melhor maneira que conhecemos para começar é frequentar a Escola de Formação de 
Líderes da Central, o CCM, e abrir uma célula. Ali se cria o espaço ideal para o mais importante 
de todos os ministérios: o de alcançar, consolidar e edificar vidas para Jesus. 

Estudando apenas estes cinco pontos, já podemos perceber o quanto precisamos do Espírito 
Santo. É o Espírito Santo que: 

• Nos ajuda a orar;
• Nos ajuda a entender a Palavra de Deus;
• Convence-nos do pecado;
• Transforma a nossa vida;
• Dá-nos poder e dons para fazer a obra de Deus.

Como podemos ser crentes vitoriosos se o conhecemos e desfrutamos tão pouco. Precisamos ser 
apresentados ao Espírito Santo. Precisamos conhecê-Lo melhor. Precisamos recebê-Lo em plenitude 
em nossa vida. Paulo escreve aos Coríntios e Efésios e diz: “Não se embriaguem com vinho, que leva 
à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito” (Efésios 5.18). No próximo encontro da célula 
estudaremos sobre como podemos ser cheios do Espírito. Ninguém pode perder porque vai ser um 
encontro muito prático, com busca e ministração do enchimento do Espírito.

Desafie sua célula a estudar sobre o Espírito Santo. Peça que todos leiam com atenção o texto 
de Paulo em Romanos 8. Ele revela nesta passagem como é a vida pelo Espírito. 

Também peça a todos que orem muito nesta semana buscando o Espírito Santo e que todos 
peçam a Ele para encher e transformar a vida de todos nesta célula. Que venham na próxima 
semana com expectativas altas sobre ter uma vida batizada com o Espírito Santo.

Estamos iniciando na Central uma nova estratégia para ajudar as pessoas e mostrar-lhes o 
grande amor de Deus por elas. É o projeto “Casas de Paz”. Quantos vivem lutas imensas sozinhos, 
quantas casas estão em guerra e tristeza sem saber o que fazer. Pois vamos visitar muitas e 
muitas casas e oferecer-lhes cinco encontros na própria casa deles para levar uma palavra de 
esperança, fé e amor. Para isto, precisamos do poder do Espírito. Escolham casas de parentes e 
amigos para visitarem. Mas orem muito para que possamos formar duplas e grupinhos de visita 
cheios do poder de Deus. Isto fará a diferença.

Querido líder, esta é uma urgente necessidade minha, sua e de toda a igreja. Precisamos tanto do 
Espírito Santo. Precisamos renovação espiritual e mais ousadia nas coisas do Espírito. Por favor, deixe 
que Ele te encha e te use na sua célula. Apenas creia. Ele te ajudará e porá palavras em sua boca e 
direção em sua mente. Estou absolutamente certo que você já tem o Espírito Santo. E sei também que 
Ele está ansioso por te ter totalmente rendido e confiante. Ore, renda-se e deixe que Ele te use. Você e 
sua célula não serão mais os mesmo depois destes estudos sobre o Espírito Santo. Eu e você devemos 
passar estes dias em intensa oração e expectativa de que todos serão batizados com o Espírito e com 
poder. Um versículo de encorajamento para todos os nossos líderes de células, os melhores do Brasil:

Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente 
instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. (Romanos 15:14)

CONCLUSÃO

DESAFIO

Palavra do pastor para você: 


