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LIÇÃO 146 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Quais sinais segundo a Bíblia provam que a presença de Deus está entre nós? 

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Efésios 2.18 

 
A PRESENÇA DE DEUS E A EXPERIENCIA COM O ESPÍRITO SANTO 

Esta série de lições tem o objetivo de nos ajudar a aumentar a presença de Deus na célula ao ponto 

que qualquer pessoa que participe da reunião possa ter um encontro e uma experiência com Deus.  
 
A manifestação da presença de Deus tem vários sinais visíveis tais como: adoração, expectativas da 

ação do Espírito, tem dons, amor, curas, milagres, perdão, quebrantamento, salvação, autoridade 

espiritual, liberdade, relacionamentos verdadeiros e paz. 

Dentre estas características citadas, qual delas você espera que aconteça na reunião? 
 
Em Efésios 2.18 quem a Bíblia diz que é o nosso meio para a presença de Deus? É o Espírito 
Santo; Ele não só é o meio à presença e a tudo que ela nos disponibiliza mas Ele é a presença! 
 
O QUE FAZER PARA EXPERIMENTAR A PRESENÇA DO ESPÍRITO SANTO? 

A história mostra que a sombra de Pedro curava, os milagres aconteciam; a presença era real, etc. 
...Dizem que quando Kathryn Kuhlman aparecia no local a atmosfera mudava imediatamente, 
milagres, sinais ocorriam... Nós precisamos experimentar este tipo de presença de Deus.  
 
Algumas dicas de quem já teve este nível de experiencia com a presença de Deus: 
 
1. Creia que você foi criado com um desejo contínuo de ter comunhão do Espírito. 

A palavra afirma esta verdade em Salmo 63.1 diz: Ó Deus, tu és o meu Deus; ansiosamente te 
busco. A minha alma tem sede de ti... Pare de viver por vistas e na carne, sua fome é de Deus! 
 
2. Pare definitivamente de tentar saciar seus desejos fora do Espírito de Deus.  

Leia Jeremias 2.13 e responda como o povo buscava saciar seus desejos e realizações?  Lembre: 
só o Espírito Santo pode lhe trazer plena realização na vida. Não perca seu tempo e energias.  
 
3. Esteja convencido de que o Espírito Santo deseja ter comunhão com você.  

Tudo em nossa vida depende do Espirito Santo e sem Ele o amor de Deus e a graça de Jesus não 
são transmitidas a nós. Ele quer ter comunhão com você.   (Leia 2ª Coríntios 13.13). 
 
4. Evite colocar barreiras entre você e o Espírito Santo. 

Não apague o Espírito" (1 Ts.5:19), "não entristeça o Espírito" (Ef.4:30). Não é só evitar uma vida 
pecaminosa mas é apresentar o corpo como um sacrifício vivo, santo e aceitável para Deus".  
 
5. Experimente a bondade do Senhor. “Sua bondade significa a sua presença e comunhão” 

"Prove e veja que o Senhor é bom" (Salmo 34.8).Como alguém pode desenvolver um gosto por algo 
(comida, música,etc)? É só experimentando! Se você gostar então vai desejar frequentemente... 
 
6. Dê bem-vindo ao Espírito. “É uma relação que inclui tanto o a sós como o permanecer Nele”. 

Quebre a religiosidade e os paradigmas e intencionamente convide o Espírito a fazer parte de tudo 

que você vive e faz.Ore em línguas. Se for para  glorificar a Jesus Ele vai se manifestar (Mt.28.20b). 
 
7. Persiga o Espírito Santo. “Você vai precisar de ter toda a sua paixão focada no Espírito”. 

Incline-se e persiga tenazmente o Espírito. Esta é uma decisão consciente e contínua de "entregar a 
Deus todo o seu ser e membros do corpo”. (Ref. Romanos 6:13). Isto é uma entrega total” 
 
Conclusão: A vida do crente, da célula e da igreja dependem da presença do Espírito Santo. Deem 
as mãos e clamem pela presença do Espírito. Orem assim em casa e na igreja nas quintas-feiras. 

 

EVANGELISMO - APELO: 

VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Orem por Rubia, Safwat e filhos no Sudão, Saúde e trabalho. 
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