
INTRODUÇÃO

Hoje vamos dar início a uma nova série de lições com o título simples e intrigante: VITÓRIA. Se você tomar para si os 
conteúdos que serão trabalhados, a sua vida será levada a outro patamar. Quero lançar uma provocação: será que você 
consegue colocar em prática em sua vida diária tudo o que vamos aprender juntos nesta série especial? Ao final de cada 
lição vamos propor um desafio. Cumpra todos os desafios e você viverá uma revolução em todas as áreas da sua vida!

Orientação ao líder: ao final de cada lição deixe bem marcado o desafio da semana e crie uma espécie de “competição” 
ou “pacto” entre os membros para toda a célula se envolver junta. Na reunião seguinte, inicie ouvindo os testemunhos                 

e dando oportunidades para as pessoas compartilharem como estão se saindo.

QUEBRA-GELO

Pergunte aos presentes: Você tem tido vitória em sua vida cristã? Você tem agradado a Deus através da maneira como 
conduz sua vida? Após conversar com as pessoas sobre as perguntas acima, faça uma ilustração que vai ajudar a todos. 
Assista o vídeo abaixo um ou dois dias antes da reunião da célula. Separe com antecedência os materiais e faça ao vivo a 
dinâmica.

Dinâmica Espírito Santo: www.youtube.com/watch?v=ebkhKxtrFw8

DESENVOLVIMENTO

Hoje, na primeira mensagem da série, vamos abordar um tema crucial: Como podemos ser capacitados para vencer? Como 
recebemos poder para viver uma vida vitoriosa em todas as áreas? Antes de prosseguir você precisa responder à grande 
pergunta: você deseja mudar de vida? Ou está satisfeito? Você deseja ser vencedor sobre as circunstâncias da vida, sobre 
as tentações, sobre o poder e as armadilhas do inimigo? A resposta para a vitória está no “Batismo no Espírito Santo”. Você 
já ouviu esse termo sendo usado no meio cristão? A bíblia fala sobre três tipos de batismos e precisamos aprender quais 
são e qual a diferença entre eles. Você está preparado?

1. O Batismo do Espírito Santo

“Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim, 
também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. 
E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito.” (1 Coríntios 12.12-13 NTLH)

A preposição “pelo” significa “através da agência ou instrumentalidade de”. Ou seja, “pelo” se refere a quem está fazendo 
a ação. E neste versículo que lemos, quem está fazendo o batismo? O Espírito Santo. Isso quer dizer que, quando eu e 
você experimentamos a salvação, fomos batizados no mesmo corpo, o Corpo de Cristo. E o Espírito Santo é o agente que 
fez o batismo. Esse é o batismo do Espírito Santo. Se você já nasceu de novo, é apenas porque o Espírito Santo atraiu 
e convenceu você de seu estado pecaminoso e o deixou ciente de sua separação de Deus. Quando você respondeu ao 
Espírito positivamente, Ele fez uma obra sobrenatural de regeneração no seu espírito, tornando-o espiritualmente vivo, 
agora e para toda a eternidade. Naquele momento, você se tornou parte de algo muito maior do que você mesmo. Tornou-se 
membro do corpo de Cristo, como Paulo afirmou na carta aos Romanos:

“Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, 
assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. 
(Romanos 12.4-5)

2. O batismo nas águas

A maneira como nos tornamos membros do corpo de Cristo é através do batismo do Espírito Santo. Então, se formos 
obedientes às ordens e à vontade de Jesus, escolheremos experimentar o segundo batismo, o batismo nas águas. Esse é 
fácil de entender, porque o vemos acontecendo com nossos próprios olhos e vemos exatamente quem o faz. É esse batismo 
que Jesus se referiu na Grande Comissão:

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-
os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” (Mateus 28.19-20)

Esses dois batismos não tem nada de controverso. Há um grande consenso e entendimento de que quando nascemos de 
novo, o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo, e de que o batismo nas águas é um sinal exterior do que aconteceu em 
nosso interior. O “batizador” mais conhecido nas Escrituras foi João Batista. No batismo nas águas, quem faz o batismo é 
uma pessoa, ordenada por Deus para isso. Nós batizamos uns aos outros. Você já foi batizado por imersão nas águas? Se 
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ainda não, você está perdendo as bênçãos vindas da obediência nessa área. Uma obra maravilhosa da graça de Deus está 
disponível para você através do batismo nas águas.

3. O batismo no Espírito Santo

Peça para pessoas diferentes da sua célula lerem um dos seguintes versículos:

Mateus 3.11 / Marcos 1.8 / Lucas 3.16 / João 1.33

Essa declaração é extremamente importante e aparece nos quatro Evangelhos. Quem fará o batismo nesses versículos que 
lemos? Jesus! Com o que ou com quem Ele nos batizará? Com o Espírito Santo! Em outras palavras, apenas Jesus realiza 
esse batismo, submergindo-nos no Espírito Santo. 

Vamos comparar com o verso que já lemos:

“Assim, também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um 
só corpo.” (1 Co 12.13)

O “batizador” no primeiro caso é o Espírito Santo, batizando-nos em Jesus. Nos evangelhos, vemos o oposto: um batismo 
em que Jesus é o “batizador”, batizando-nos no Espírito Santo. Veja o resumo:

Batismo do Espírito Santo Batismo nas águas Batismo no Espírito Santo

Quem batiza? O Espírito Santo Quem batiza? Um pastor. Quem batiza? Jesus. 

Onde? Em Jesus. Onde? Nas águas. Onde? No Espírito Santo. 

A Bíblia repetidamente descreve esse terceiro batismo no qual Jesus nos batiza no Espírito Santo. Jesus até ordenou que 
seus discípulos esperassem em Jerusalém até que O recebessem. Trata-se de algo maravilhoso, que transforma a vida 
do crente e potencializa uma vida vitoriosa, e do qual não devemos temer, antes pelo contrário, desejar e buscar de todo 
o coração. Primeiro, porque é Jesus, aquele que nos ama tanto a ponto de morrer por nós, quem realiza esse batismo. E 
segundo, porque é no Espírito Santo que somos submersos e encharcados. 

CONCLUSÃO
Você está insatisfeito com o nível espiritual de sua vida e tem desejado muito viver uma vida vitoriosa, cheia do poder do 
Espírito? Ou acostumou-se a uma vida normal, talvez até mundana e pecaminosa?

“Muitos cristãos estão vivendo vidas de derrota, de frustração e de fracasso, assim como eu antes de abrir meu coração e minha 
mente para o terceiro batismo. Eu já tentei viver sem o poder do Espírito Santo, mas eu não voltaria para aquele modo de vida 
de jeito nenhum. É maravilhoso demais ter Deus Espírito Santo como meu melhor amigo. O batismo no Espírito Santo não deve 
e não pode ser visto como um aditivo opcional da salvação; ele é necessário e indispensável para uma vida vitoriosa”. Paulo 
Mazoni

Observe os seguintes passos para receber o Espírito Santo:

• Arrepender-se e aceitar Jesus como seu salvador. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo se não receber o 
batismo do Espírito Santo. “Aquele que está em Cristo, é nova criatura”.

• Renunciar ao pecado e ser honesto diante de Deus. Como disse Paul Washer, “o nosso maior problema não é a nossa 
fraqueza, mas a falta de consciência de quão fracos somos”. 

• Entregar sua vida totalmente à vontade de Deus. 

• Pedir a Jesus que o batize no Espírito Santo e, baseado em Lucas 11.13, ter um desejo intenso de ser batizado no 
Espírito Santo. Pergunta: Você já foi batizado? Este é um dos seus sonhos? Seu desejo mais intenso?

• Baseado em Marcos 11.24, ter fé para receber o batismo. 

DESAFIO DA SEMANA
Levantem os passos necessários e entrem juntos em um projeto até que todas as pessoas da célula recebam os três 
batismos

Assista a mensagem completa no YouTube - Capacitados para vencer (Paulo Mazoni):                                
www.youtube.com/watch?v=Ckl_yLgcLv8&list=PL6O5xO-B2_CvKwzEHeeT9XscWmWjNSEzR&index=5&t=0s         

AVISOS 

CCM - A próxima turma do Descubra começará no dia 1 de junho. Fale sobre a importância do curso na reunião dessa 
semana econvide aqueles que não são batizados a participarem. Inscrições pelo site da Central.

CENTRAL EM FESTA - Dia 29 de junho, sábado, faremos uma grande festa para celebrar tudo o que Deus tem feito na 
Central. Será um dia decomunhão e muita alegria. Marque na sua agenda e prepare-se. Você é nosso convidado especial!


