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ESTUDOS

JANEIRO/16 - 1ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

A PESSOA DO ESPÍRITO SANTO
Texto Bíblico: Jo 16.7, 8 e 13
INTRODUÇÃO
O Espírito Santo não é uma mera energia ou influência de Deus. O Espírito Santo é Deus, é uma das pessoas da
Trindade.
O Espírito é um Ser divino, Ele não é uma parte deste, mas é o próprio Deus Espírito (Jo 4.24). As pessoas da
Trindade são distintas em suas manifestações, mas pertencem à mesma essência divina. O Espírito Santo também possui
existência própria e total independência de todas as coisas, mas não está separado da divindade.
1 – O QUE SIGNIFICA ESPÍRITO SANTO?
“Espírito” indica a sua natureza. Diz respeito ao que Ele é em si mesmo. “Santo” refere-se a sua qualidade (atributo).
Fala do que Ele realiza: A santificação dos que desejam ser santos (I Pe 1.2). O Espírito tem a missão de convencer as
pessoas do pecado, da justiça e do juízo (Jo 16.8).
O Espírito é uma pessoa. No texto bíblico deste estudo encontramos o pronome “Ele”, ou “Aquele” indicando a
pessoa do Espírito. Confira também em Jo 14.16 a expressão “outro Consolador”, ou seja, “outro” do mesmo tipo que o
Filho.
2 – ATRIBUTOS NATURAIS DO ESPÍRITO SANTO
Assim como o Deus Pai e o Deus Filho, o Deus Espírito possui os mesmos atributos. Vejamos:
 Imutabilidade (Ml 3.6; Tg 1.17): Significa que o Espírito, como Deus, é perfeito e não muda.
 Eternidade (Hb 9.14): Ele não está limitado ao tempo.
 Onipotência (I Co 12.11; Rm 15.19): Ele possui todo poder.
 Onisciência (Rm 8.26 e 27; Sl 139.4): O Espírito conhece todas as coisas.
 Onipresença (Jo 14.17; Jr 23. 23 e 24): O Espírito é a manifestação da presença da divindade no mundo hoje e está
presente em todos lugares.
3 – ATRIBUTOS PESSOAIS DO ESPÍRITO SANTO
Como o Espírito é uma pessoa, então Ele tem:
 Intelecto (Mente): Faz com que o Espírito Santo fale, pense, raciocine e determine (I Co 2.10, 11, 16).
 Vontade: Ele faz o que quer, quando precisa e como deseja. Os dons do Espírito são distribuídos conforme sua
vontade ( I Co 12.11).
 Sentimento: Ele possui todos os graus de afeição e sensibilidade de quem ama, geme, chora e intercede (Rm 8.26;
Ef 4. 30).

CONCLUSÃO
O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa a quem podemos orar, adorar e desenvolver um relacionamento de
intimidade. Você já conversou com o Espírito Santo hoje?
Não falte nas reuniões de Células e também nos Cultos de sexta-feira, deste mês, para aprendermos mais sobre o
Espírito.
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ESTUDOS

JANEIRO/16 – 2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

QUEM É O ESPÍRITO SANTO?
Texto Bíblico: Jo 15. 26
INTRODUÇÃO
O Espírito Santo, como já vimos no estudo anterior, não é uma mera energia ou influência de Deus. O Espírito Santo
é Deus, é uma das pessoas da Trindade.
Falando de forma bem simples, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o próprio Deus. É uma Pessoa, um Ser com uma
mente, vontades e emoções. Ele age como o confortador e consolador que Jesus nos prometeu que Ele seria. Por isso te
convido a conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo:
1 – O ESPÍRITO SANTO HABITA NAQUELE QUE CRÊ
Somos a casa do Espírito Santo. Somos o templo d’Ele. Se alguém não tem o Espírito Santo dentro de si, esse não é
de Deus. Nosso corpo foi morto pelo pecado, e nós vivemos porque o Espírito do Senhor vive em nós (I Co 3.16; Rm
8.8-9).
2 – O ESPÍRITO SANTO GUIA AQUELE QUE CRÊ
Quando permitimos que o Espírito Santo habite em nós, Ele assume o controle de nossas vidas e nos conduz pelos
caminhos da verdade que foram traçados por Deus (Rm 8.14; Jo 16.13)
3 – O ESPÍRITO SANTO VIVIFICA ÀQUELE QUE CRÊ
Já seria muito bom se Espírito Santo apenas nos garantisse a ressurreição. No entanto, Ele vai muito além e
vivificará o nosso corpo físico, ou seja, dará nova vida e Ele fará morada (Rm 8.11).
4 - O ESPÍRITO SANTO TESTIFICA ÀQUELE QUE CRÊ
O Espírito Santo é aquele que dá testemunho, ou confirma no nosso espírito que nos tornamos filhos de Deus, e
por isso participaremos com Ele da Sua glória (Rm 8.14-17). Aleluia!
5 - O ESPÍRITO SANTO NOS AJUDA A ORAR
O Espírito Santo é chamado de “ajudador” e “consolador”, por isto Ele nos ensina e nos ajuda a orar. Examine bem
Rm 8.26, ele diz que não sabemos orar como convém. Quem, então, que intercede por nós? O Espírito!

CONCLUSÃO
O Espírito Santo não é um "turista" que vem morar dentro de nós apenas por um tempo. Não. Ele habita em nós e foi
enviado por Deus para estar sempre conosco. Ele deseja ser nosso amigo íntimo. Por isso, dê espaço a Ele e deixe que
Ele assuma o controle de sua vida (Jo 7.37-39).
REFLITA: Como você tem cuidado do templo do Espírito Santo que é seu corpo? Tem tido cuidado com a saúde física
(alimentação e exercício físico ) e espiritual (leitura da Bíblia, oração e jejum)?
Quer conhecer mais sobre esta pessoa maravilhosa, o Espírito Santo, não falte à reunião de Célula da próxima
semana e participe da “Campanha em Busca do Espírito Santo” nos cultos de sexta-feira no Templo.

Sugestão de Louvor:
Fonte: Extraído e adaptado por Pr. Silas Pedrosa de
www.pastorantoniojunior.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

Ministério CEO: Rua Prof. Ciro Brasílio de Araújo, 30 – Centro – CNPJ: 01.249.303/0001-05
Igreja Máter: Av. Juscelino Kubstichek de Oliveira, 165 – Centro - Cx. P. 42 - CNPJ: 01.249.303/0007-09
Fone: (35) 3343-3880 * CEP: 37443-000 BAEPENDI/MG
www.ministerioceo.com.br – secretariamceo@hotmail.com.br
Anunciando a verdade que liberta!

ESTUDOS

JANEIRO/16 - 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

OPERAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO
Texto Bíblico: Ef 1.13-14; 5.18
INTRODUÇÃO
Como já vimos, o Espírito Santo é nosso Consolador, ajudador e habita em nós. Porém, só pode ter o Espírito Santo
de Deus aqueles que são Seus filhos. Vamos aprender um pouco mais sobre as operações do Espírito Santo:
1 – A OPERAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NO MUNDO
Atuou na criação do céu e da terra e na criação do homem (Gn 1.2, 6; Sl 104.30).
2 – A OPERAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NO HOMEM
- Sua principal operação no homem está descrita em Jo 16.8: Convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo.
- O Espírito, assim como ajuda a orar, também ajuda a entender a Palavra de Deus. Tire um tempo de leitura e
meditação na Palavra (Jo 14. 26).
- Produz o Seu Fruto com as nove qualidades, conforme Gl 5.22 e 23 as quais são: amor, gozo, paz (relacionadas
com Deus), - longanimidade, benignidade, bondade (relacionadas com o próximo), - fé [fidelidade], mansidão e
temperança [domínio próprio] (relacionadas consigo próprio).
3 – A OPERAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NA IGREJA
A operação do Espírito Santo na igreja tem como objetivo capacitar e equipar a Igreja manifestando a cada um para o
que for útil.
- Promove a santificação e o aperfeiçoamento da Igreja (corpo) (Ef 4.12);
- Batiza o crente e o reveste de poder para ser cheio do Espírito Santo (At 1.8);
- Adorna a Igreja com dons espirituais e ministeriais para o que for útil (I Co 12.7) [ assunto mais ampliado
posteriormente];
- Opera a transformação do nosso corpo (I Jo 3.2; Rm 8.11);
- Opera a direção e guia em toda a verdade (Jo 16.13).
4 – VARIEDADES DE NOMES E SÍMBOLOS DO ESPÍRITO SANTO
Em I Co 12.6,7,11 expressa a dimensão da operação do Espírito Santo. Os nomes e símbolos referem-se ao que opera
e as verdades espirituais:
Alguns nomes: Espírito de Deus, de Cristo, do Senhor, da Graça, de Adoção, da Promessa, da Verdade (I Co 3.16;
Rm 8.15; Ef 1.13);
Alguns símbolos: Fogo, Vento, Chuva, Orvalho, Rio da Vida, Pomba, Azeite, Selo, Água (At 2.3; Mt 3.16; Hb 1.9; Jo
7.37,38 e outras mais...).

CONCLUSÃO
É bom que se entenda que o selo do Espírito não se trata de batismo, mas é a garantia no ato da conversão de
propriedade do Senhor e o direito da vida eterna.
Continue aprendendo mais do Espírito participando das Células e dos Cultos de sexta-feira e seja cheio do
Espírito.
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ESTUDOS

JANEIRO/16 - 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

VIVENDO CHEIOS DO ESPÍRITO
Texto Bíblico: Ef 5.18
INTRODUÇÃO
Já conhecemos um pouco da Pessoa do Espírito Santo. Hoje vamos aprender a colocar em prática todo esse
conhecimento e viver cheio do Espírito Santo. Isso significa ser alegre, confiante, revestido do poder de Deus. É a
coragem que o cristão recebe para enfrentar e vencer todas as lutas do dia-a-dia. Os que realmente são cheios do Espírito
Santo, jamais voltam atrás. Isso só é possível quando experimentamos uma vida repleta no Espírito.
1 – O QUE É BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO?
- Revestimento do poder de Deus (Lc 24.49; At 1.4,5 e 8): Já vimos que a pessoa recebe o Espírito Santo no ato da
conversão. Jesus, porém, não permitiu que os discípulos saíssem para anunciar o evangelho sem antes serem revestidos
do poder de Deus. Isso a Bíblia chama de Batismo com o Espírito Santo;
- É promessa do Pai (At 2.16 e 17): Na Antiga Aliança o Espírito era concedido sob medida e de acordo com a
necessidade específica (Êx 35.35). No entanto, Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre todos os homens (At 1.8);
2 – QUEM BATIZA COM ESPÍRITO SANTO?
- É Jesus quem batiza (Jo 1.33): O Ministro do Evangelho (homem) batiza o crente nas águas, mas é Jesus quem
batiza com o Espírito Santo, ou seja, mergulha a pessoa, que busca crendo com fé em oração, revestindo-o por dentro e
por fora;
- Línguas Estranhas (At 2.4; 10.44-46; 19.6): É a manifestação que identifica quando a pessoa é batizada com
Espírito Santo. Ao ser batizada ela passa a falar uma língua desconhecida de quem fala, pois é a língua do Espírito,
conforme Ele concede que fale.
3 – FINALIDADE DE SER CHEIO DO ESPÍRITO
- Ser, o cristão, capacitado para realizar a obra do Senhor: Portanto é uma necessidade na vida do crente. Em At 19.2,
Paulo foi logo perguntando se os discípulos de Éfeso já haviam recebidos o Espírito Santo. E você, já recebeu? Se não,
busque-o com fé em oração. Busque-o no Tabernáculo, nos momentos específicos de ministrações na Igreja, nas
Células, vigílias, etc.
- Para ter e exercer os Dons Espirituais: Por meio do Batismo com Espírito Santo recebemos os Dons Espirituais. O
que são Dons Espirituais? São manifestações sobrenaturais do Espírito Santo para o aperfeiçoamento, edificação,
crescimento espiritual e adorne à Igreja para o que for útil. Se classificam em três grupos conforme I Co 12.8-10, a
saber:
1. DONS DE REVELAÇÃO: - Palavra da Sabedoria, - Palavra da Ciência, - Discernir os espíritos. Esses dons
revelam de forma sobrenatural o pensamento de Deus. São chamados também de Dons do
Saber.
2. DONS DE PODER: - Fé, - Dons de curar, - Operação de Maravilhas. Eles concedem ao cristão meios
sobrenaturais para realizar obras espirituais entre os homens.
3. DONS DE INSPIRAÇÃO: - Profecia, - Variedade de Línguas, - Interpretação de Línguas. Esses dons dizem
respeito à virtude do falar, não pela mente humana, mas pelo Espírito, como Ele quer.
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CONCLUSÃO
Jesus deixou para nós a pessoa do Seu Espírito Santo com todas essas ferramentas e capacitações para vivermos
vitoriosamente cheios do Espírito nesta era, prontos para sermos testemunhas e cooperadores de Deus na multiplicação
de discípulos.
Continue aprendendo mais do Espírito, sendo cheio do Espírito e desenvolvendo uma vida de intimidade com Ele.
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