
  

   

 
 
 
 
 

 
PENTECOSTES O dia do Espírito Santo 
ROTEIRO DAS CÉLULAS --- Lição 15/2019 
 
 
O que aconteceu no dia de Pentecostes? 
Atos 2:1 a 4 
 
Como buscar este poder? 
Salmos 100:4; Lucas 11:9-13; João 14:16,17 
 
O Espírito Santo é humilde! 
Se Jesus se humilhou até a morte e morte de cruz, muito mais o Espirito Santo, porque Ele habita em pessoas tão falhas, tão 
imperfeitas, tão vulneráveis como nós, tão teimosas, tão inconstantes, pessoas que não houve a voz do Espirito Santo na hora que 
Ele quer que ouçamos, pessoas que não obedecem os seus comandos na hora que Ele deseja que obedeçamos, mas ainda assim 
Ele persevera, Ele é logânimo, Ele é amoroso, é perdoador, Ele espera o nosso crescimento, Ele espera a nossa entrega, Ele está 
investindo pesado em nós, porque o alvo do Espirito Santo é nos entregar ao nosso noivo amado, Jesus Cristo de Nazaré. 
 
NÓS VAMOS BUSCAR E RECEBER 
Ore para que venha sobre você uma experiência indescritível de intimidade com o Espírito Santo, e enchimento de poder. 
 
Repitam esta Oração 
“Senhor Te adoramos porque Te amamos, nascemos para Te amar, nascemos para o louvor da Tua glória, e queremos por todos 
os nossos dias viver para isso, para Te bendizer para te exaltar!  
Nós te louvamos por que é pentecoste, nós Te lembramos e Te agradecemos por essa benção que o Senhor nos outorgou, a pessoa 
bendita do Espírito Santo que veio e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo que nos atraiu a Jesus, que 
nos revelou Jesus, que mudou a nossa história, transformou a nossa vida, recriou o nosso espírito e passou a habitar em nosso 
coração.  
Nós queremos Te agradecer por esse Espírito Santo bendito, o Espírito consolador! Espírito Santo queremos de louvar pela Sua 
presença, pela Sua companhia, queremos Te louvar porque Tu tens nos guiado a toda a verdade, queremos Te louvar pelos Teus 
dons, pelo Teu fruto, queremos Te louvar pela Tua longanimidade para conosco! Espírito de Deus precisamos de Ti, precisamos 
de um novo pentecoste, precisamos de um novo agir em nós, precisamos ser cheios da Tua presença, ser cheios do Teu poder, ser 
cheios da Tua unção, precisamos brilhar!  
Espírito Santo que neste dia Tu Te apoderes das nossas vidas! Espírito Santo que Tu derrames uma porção nova sobre essa igreja, 
que Tu derrames da Tua porção sobre cada pastor, cada líder, servos e servas que Te servem, porque a promessa é para nós, a 
promessa é para hoje, a promessa é para agora! Que os Teus dons fluam de forma poderosa e profunda neste lugar, que Tu 
distribuas os Teus dons de cura, de profecia, dons de revelação, dons de milagres, dons da fé, de variedade de língua, dons de 
ensino, e nos use para o louvor da Tua glória!  
Distribua sobre a Sua igreja, seus dons e nos leve a níveis mais profundos, a montanhas mais elevadas!  Sopra da Tua presença, 
sopra do Teu poder Senhor, que a Tua salvação flua neste lugar, oh Espírito Santo, que o Teu agir seja constante em cada um de 
nós, que o Teu povo aqui se deixe ser possuído, se deixe ser usado por Ti! Este povo é Teu, esta igreja é Tua Senhor, e cremos que 
o Senhor tem muito mais para fazer neste lugar.   
Que todas as lamparinas neste lugar sejam cheias do Teu óleo, que não haja lugar para virgens néscias, mas que seja este lugar o 
lugar das virgens prudentes, uma igreja com vasilhas cheias do óleo da Tua presença, da Tua unção, da Tua graça! Lamparinas 
acessas e lamparinas cheias do Teu óleo Senhor!  
 
Abençoamos a nossa igreja, declaramos que este Projeto vai transbordar para a direita e para a esquerda.  
Este Projeto chamado Projeto Adoradores, amém!”  
 
 
Apóstola Raquel Vieira 
 


