
Lição de Célula-13 A 18 de dezembro 

Frutificação e testemunho

INTRODUÇÃO

2020 está sendo o ano da ativação na Central. 2021 será o ano do avivamento! São palavras e direções proféticas que Deus tem dado à 
equipe pastoral da nossa igreja e como é importante você se alinhar ao mover de Deus em sua comunidade local. Creia, confie, busque 
e mergulhe conosco!

Acabamos de viver uma Conferência de Avivamento e foi extraordinário o que Deus fez nestes dias. Aqui na célula, estamos nessa série 
de estudos sobre AVIVAMENTO PESSOAL ajudando você a perceber o ambiente espiritual à sua volta e te convocando a responder com a 
sua vida. Deus tem chamado a nossa igreja e nos dado experiências incríveis. Sabemos que no próximo ano vamos experimentar ainda 
mais da presença e do poder de Deus.

A questão é: as pessoas à sua volta podem mergulhar e viver o extraordinário, mas isso não quer dizer que você viverá também. Antes 
de surfar o avivamento coletivo, Deus quer despertar o seu coração, a sua vida, se revelando a você e te levando a novas experiências 
com Ele.

Pergunta: Você está ativado? Você está mergulhando no mover de Deus ou pretende ficar só assistindo as experiências das  
outras pessoas?

QUEBRA-GELO

A Conferência de Avivamento foi um divisor de águas na hiistória da Central e na vida de todos que participaram. Na célula de hoje, vamos 
relembrar os momentos mais marcantes. Separe um tempo importante da reunião de hoje para conversar sobre os tópicos abaixo e para 
a sessão de adoração e oração em seguida:

• Conte um testemunho e uma experiência marcante que você teve na Conferência de Avivamento.

• Resuma algo novo que você aprendeu sobre as escrituras e o Reino de Deus.

• Qual área da sua vida Deus curou e/ou destravou na Conferência de Avivamento?

ADORAÇÃO E ORAÇÃO

A mesma atmosfera que vivenciamos na Conferência de Avivamento está disponível para a sua reunião de célula. No encontro de hoje, 
dediquem-se a buscarem a presença de Deus. Vocês acabaram de passar o quebra-gelo, que foi um momento riquíssimo de testemun-
hos. Agora, promovam um momento de adoração e oração.

Desafie cada um a abir o coração para a ação do Espírito Santo. Perguntem ao Espírito Santo o que Ele pretende fazer no encontro de 
hoje. Coloque uma canção especial de adoração e orem uns pelos outros.

Acesse o canal da Central Music e escolha uma música para cantar com a sua célula:

https://www.youtube.com/c/CentralMSC 

VOLTANDO AO PENTECOSTES

Na semana anterior aprendemos muito sobre o Pentecostes. O mais importante é lembrar que, nessa data, o Senhor cumpriu sua 
promessa enviando o Espírito Santo para habitar nos discípulos de Jesus.

“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”. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas teste-
munhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra”. Atos 1: 4, 5 e 8

Todo cristão precisa de um pentecostes em sua vida. Um momento de enchimento do Espírito Santo, gerando um derramamento da 
presença de Deus, que vem trazendo fogo, poder, glória e unção.

Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: 
“Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? “ Eles responderam: “Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo”. “Então, 
que batismo vocês receberam? “, perguntou Paulo. “O batismo de João”, responderam eles. Disse Paulo: “O batismo de João foi um batismo 
de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus”. Ouvindo isso, eles foram batizados no 
nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. 
Atos 19:1-6

A fé em Cristo que perdoa pecados e a conversão ao senhorio de Jesus são o primeiro passo. Mas o cristianismo só se torna completo 
em Pentecostes e cada um só poderá viver o cristianismo de verdade sendo cheio do Espírito Santo. Ou seja, o cristianismo só se torna 
completo com o Espírito Santo. O arrependimento é o primeiro batismo, mas sem o batismo no Espírito Santo está faltando algo crucial 
e fundamental. Um cristão sem o Espírito Santo é só um religioso!

Há uma pergunta decisiva diante de cada um de nós agora. Pare e responda com sinceridade a essa pergunta: Vocês receberam o  
Espírito Santo quando creram?

Pare agora a reunião para perguntar a cada um. Faça apelos e ministrações.
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• Você já recebeu o batismo de arrependimento, entregando o senhorio da sua vida a Cristo?

• Você já foi batizado no Espírito Santo?

EFEITOS DO PENTECOSTES

Agora que já entendemos claramente que nosso cristianismo só se torna completo quando recebemos o batismo no Espírito Santo, 
precisamos entender os efeitos desse batismo. Olhando para estes efeitos você poderá checar com mais entendimento a qualidade da 
sua conversão.

O Espírito Santo se manifesta com propósitos. Seu derramar não acontece para satisfazer a carne ou as emoções dos cristãos. O Es-
pírito Santo sempre é derramado para glorificar a Deus, honrando a obra de Cristo e dando à Igreja autoridade e poder. Vamos ver os 
propósitos principais:

1. Poder para testemunhar

Jesus orientou seus discípulos o que aconteceriam quando recebessem o Espírito Santo:

Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Sa-
maria, e até os confins da terra”. Atos 1: 4, 5 e 8

Testemunhar é contar uma experiência que você vivenciou. É contar algo que Deus fez em sua vida e como andar com Cristo foi um divi-
sor de águas em sua história. O mais interessante é que o derramar do Espírito Santo acrescenta um elemento novo ao seu testemunho: 
PODER! Não é simplesmente contar algo. Mas contar com autoridade e poder.

Quando um cristão é cheio do Espírito Santo, sua mensagem, seu testemunho, é acompanhada de poder, sinais e manifestações. Isso 
gera impacto no ouvinte, dando credibilidade à mensagem e confirmando a presença de Deus na vida de quem testemunha. Testemunho 
com poder gera SALVAÇÃO!

Pergunta: Você testemunha com poder? Você já foi usado por Deus para salvação de pessoas?

2. Edificação das pessoas

Quando o Espírito Santo é derramado, Ele distribui dons:

Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas 
de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem co-
mum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria; a outro, a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito; a outro, fé, pelo mesmo 
Espírito; a outro, dons de cura, pelo único Espírito; a outro, poder para operar milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de espíri-
tos; a outro, variedade de línguas; e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único 
Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um, conforme quer. 1 Coríntios 12:4-11

Vamos observar as afirmações impressionantes deste texto bíblico. Em primeiro lugar veja que a manifestação dos dons do Espírito 
visa ao bem comum! 

Agora, note quais são e quantos são os dons do Espírito descritos no texto. São nove dons. Peça os presentes para fazerem a lista dos 
nove dons e agora pergunte: quais dons são voltados para a edificação pessoal e quais são voltados para a edificação do outro. Você vai 
perceber que somente o dom de línguas serve para edificação pessoal, os outros oito dons são voltados para a edificação do outro e só 
existem para servir às pessoas.

Pergunta: Quais dos nove dons do Espírito você observa em sua vida?

3. Formação da comunidade local

Para finalizar, observe os efeitos no ambiente que o derramar do Espírito gera:

Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. Eles se dedicavam ao en-
sino 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. Atos 2:41-47

Em Atos capítulo dois vemos o Pentecostes e todos os efeitos que ele gerou naquela geração. Peça aos presentes para identificarem no 
texto acima os principais efeitos do Pentecostes. Elaborem juntos uma lista baseada no texto bíblico.

Em resumo, o derramar do Espírito Santo gera uma comunidade bíblica, unida, generosa, hospitaleira, sedenda, fervorosa e crescente. 
Um ambiente cheio de vida, alegria e poder. Comunidade porque os cristãos cheios do Espírito se importam cada vez mais com as outras 
pessoas, vão vencendo o egoísmo e o comodismo, passando a olhar cada vez mais para as pessoas à sua volta.

Cristianismo não é individual! Não pode ser vivido individualmente e um dos efeitos principais de um cristão cheio do Espírito é que ele 
ama viver em comunidade, exercitando seus dons e servindo às pessoas.

Pergunta: Você tem vivido um cristianismo individual ou em comunidade? Você ama desenvolver seus dons e servir às pessoas?

CONCLUSÃO

Para finalizar nossa reunião de hoje, temos dois objetivos muito importantes:

• Verifique se cada presente já tem a Cristo como o seu Senhor e se todos já foram batizados no Espírito Santo. Ore por isso. Faça 
apelos e ministrações.

• Recapitule os três efeitos do derramar do Espírito Santo: testemunho, dons e comunidade. Desafie toda a sua célula a desenvolver 
estes efeitos em suas vidas.
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