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LIÇÃO 4 – A UNÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
LEMBRETE: 

 Somos uma igreja em células que se empenha em viver o modelo da primeira igreja, como descrito em 
Atos 2:42-47. Como os primeiros cristãos faziam, nós também queremos viver para Jesus, viver uns para os outros, 
e para trazer pessoas de fora para conhecer o amor de Deus. Nossas prioridades, nesta ordem: Relacionamento 
com Deus, relacionamento com os irmãos em Cristo e alcançar pessoas com as Boas Novas de Jesus.

QUEBRA-GELO: 

 Qual foi a melhor coisa que aconteceu a você nessa última semana, e por que? 

Paulo é um grande exemplo de como se formam crentes de verdade e que nunca se desviam. Sua conversão e 
o inicio de sua carreira na fé podem ajudar-nos a compreender por que os primeiros crentes eram tão firmes. Já 
vimos que Paulo foi o que foi porque teve um encontro pessoal com Jesus, o Senhor, que logo entendeu que 
Jesus e a igreja são inseparáveis, e vimos na semana passada que Jesus fez questão de alertar Paulo que segui-lo 
não significaria viver numa redoma livre de problemas, mas que deveria estar preparado para superar as lutas e 
sofrimentos com fé e perseverança. 

Agora, vamos ler o relato da sua conversão mais uma vez e tentar descobrir a quarta razão que fez de Paulo um 
cristão tão excelente e comprometido com Deus e sua missão. 

Texto-base: Atos 9.1-19

Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao 
sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse 
ali homens ou mulheres que pertencessem ao Caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. 

Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do 
céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: “Saulo, Saulo, por que você me persegue?” Saulo 
perguntou: “Quem és tu, Senhor?” Ele respondeu: “Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, 
entre na cidade; alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam 
emudecidos; ouviam a voz mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, 
não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, 
não comeu nem bebeu. 

Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: “Ananias!” “Eis-
me aqui, Senhor”, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, 
e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando; numa visão viu um homem 
chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, 
tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos 
em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que 
invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá! Este homem é meu instrumento escolhido 
para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o 
quanto deve sofrer pelo meu nome. 

I N T R O D U Ç Ã O

D E S E N V O L V I M E N T O
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Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: “Irmão Saulo, o Senhor Jesus, 
que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio 
do Espírito Santo”. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver 
novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários 
dias com os discípulos em Damasco.

PERGUNTAS:

 1. O que Ananias foi fazer na casa de Judas?

 2. O que ele fez para que Saulo voltasse a ver? 

 3. Ao impor as mãos, o que mais Ananias fez por Saulo?

 4. Você já ouviu falar de oração com imposição de mãos? Alguém já orou assim por você?

Quando Ananias viu Saulo pela primeira vez, suas palavras foram: “Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe 
apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo”. 
Isso demonstra que o novo convertido necessita conhecer sobre o dom do Espírito Santo desde os primeiros 
momentos de sua conversão e que, como Ananias fez, devemos ministrar o batismo no Espírito Santo no contexto 
da consolidação do novo crente. Não é um tema a ser abordado mais tarde, mas uma urgente necessidade da 
vida cristã. Depois, a plenitude do Espírito deve ser cultivada por uma busca constante. 

Muito da culpa pelos tantos desviados que a igreja de hoje tem produzido deve ser atribuída à pouca ênfase no 
dom do Espírito Santo. 

Mas veja que esta era uma ênfase normal na igreja primitiva. Em Atos 2, quando Pedro conduz cerca de 3 mil 
pessoas a Cristo, sua palavra foi: “Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo 
para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo” (Atos 2.38). 

Dizem por aí que “saco vazio não para em pé”. Podemos dizer que crente vazio também não. Por isso, é 
fundamental ministrar a unção e cultivá-la desde sempre. Em Atos 4.31 vemos estes primeiros cristãos buscando 
a Deus e orando com muita intensidade. E o que aconteceu? “Depois de orarem, tremeu o lugar em que 
estavam reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus”. E 
muito significativo também é o fato de que, na primeira vez que Pedro levou a mensagem do evangelho aos não 
judeus, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem na casa de Cornélio (Atos 10.44-46). 

Paulo tornou-se um crente poderoso no Senhor, bem instruído na Bíblia, teve muitas experiências com Deus 
e desenvolveu um grande ministério, tudo porque um consolidador chamado Ananias um dia impôs as mãos 
sobre ele e mostrou-lhe a importância de ser e viver cheio do Espírito Santo 

PERGUNTA:

 Você crê que já recebeu o batismo no Espírito Santo? Gostaria de receber uma oração agora mesmo, 
com imposição de mãos, para que você fique cheio do Espírito? 

D E S A F I O

C O N C L U S Ã O

Tenha um tempo de oração, orando pelos novos convertidos para que recebam o dom do Espirito. Orem uns 
pelos outros buscando unção e poder espiritual. 

Precisamos resgatar esses quatro fundamentos em nossa vida e em nossa tarefa de fazer discípulos:
• Ser cristão é ter um encontro pessoal com Jesus
• Cristo e a igreja são inseparáveis
• Nele e com ele podemos ter vitória sobre as tribulações
• Precisamos desde o inicio receber o batismo no Espírito Santo

Se nos dedicarmos a esses fundamentos, poderemos estancar o êxodo que existe na igreja e levantar um povo 
poderoso, capaz de permanecer firme na fé e transformar a nossa geração tão corrompida.
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A V I S O S

 1. Na próxima semana, a reunião da célula será muito especial. Será toda dedicada a planejar 
o próximo Dia do Amigo, que acontecerá na semana de 22/05 a 27/05, e para planejarem juntos a 
multiplicação das células. Para que você, líder de célula, já se prepare, o roteiro da semana que vem 
deverá ser mais ou menos assim: 

 a. Para o Dia do Amigo:

• Desafie a célula para orar e trazer convidados
• Distribua as tarefas e indique quem deverá se preparar para dar um testemunho de conversão.
• Construa em conjunto com a célula o tema do Dia do Amigo e levante sugestões criativas e providencias s 
serem tomadas para o evento.
• Orem a Deus pelos que ouvirão a mensagem de salvação. 

 b. Para a multiplicação: 

Se a sua célula se multiplicará agora em Junho, na Conferência Paixão Contagiante – “Tudo para Ele”, de 30/06 
a 02/07, então conversem sobre como ficará a célula atual e como será a nova célula: Quem serão os lideres, 
os LTs, em casas se reunirão, etc. Verifiquem se todos entendem o processo de multiplicação, seus objetivos e 
seus benefícios. Orem agradecendo a Deus pelo crescimento, pela oportunidade de servirem numa célula e pela 
conferência de multiplicação.

 c. Se a sua célula não deverá se multiplicar em Junho, então conversem sobre quando será a nova data da 
multiplicação (Em dezembro teremos uma nova festa de multiplicação – 03/12). Sonhem com a multiplicação, 
planejem seu crescimento e como será a nova célula: Quem será o novo líder, os LTs, quem deseja ser anfitrião, 
etc. Verifiquem se todos entendem o processo de multiplicação, seus objetivos e seus benefícios. Orem a Deus 
pelo crescimento e multiplicação da célula, pela oportunidade de servirem numa célula e pela conferência de 
multiplicação.

 d. Combinem para que todos se programem para participar da conferência, que terá os pastores Larry 
Stockstill e Mike Ware como conferencistas principais. 

 2. Convide-os também para os cultos de celebração aos sábados e domingos. É benção em cima 
de benção. Glória a Deus.


