
  

   

 
 
 
 

ELE REPOUSARÁ SOBRE VOCÊ 
Roteiro das Células - Lição 20 / 2019 
Texto bíblico: I Pedro 4:12-14  
 
Sempre existirá a possibilidade de sermos perseguidos.  
Em países como a Coreia, China, Nigéria e outros, igrejas são perseguidas e irmãos cruelmente assassinados. Embora essa 
situação esteja muito longe da nossa realidade, não podemos pensar que só existe esse tipo de perseguição.  O inimigo 
tem um propósito específico: matar, roubar e destruir. Ele pode agir de várias maneiras a fim de alcançar o seu objetivo.  
 
De acordo com o texto de I Pedro 4, qualquer que seja o nível, a intensidade, a forma, a maneira que você esteja sendo 
perseguido, sobre você repousa o Espírito Santo de Deus. Você pode crer nisso? 
 
Em meio a dores, dificuldades, incertezas ou falta de expectativas, repousará sobre você o Espírito da Gloria de Deus, a 
graça do Senhor te sustentará e fortalecerá no momento e na medida exata!  
Precisamos nos lembrar dessa verdade do Senhor. 
 

O que o Espírito Santo faz quando vem?  
O que significa “Ele repousa sobre nós”? 

 
1- Jo 14:17; Jo15:26; Jo 16:13 - Para cumprir o seu propósito de roubar, matar e destruir, as forças das trevas vão 

procurar confundir e esconder a luz da verdade e fazer Deus parecer inútil e sem valor. Mas quando o Espírito 
Santo vem sobre você, Ele vem te trazer a verdade de quem Deus é. 
 

2- Jo 16:13-14 - Quando o Espírito Santo vem, Ele vem para glorificar a Jesus. O objetivo de toda a verdade é 
glorificar a Jesus Cristo e no meio da aprovação Ele te fará lembrar de Jesus. 

 
3- Rm 8:15-17 - Ao repousar sobre você o Espírito Santo sustentará o seu amor por Jesus. Ele traz essa verdade: 

você é um herdeiro da glória infinita! Você pertence a Cristo! Será glorificado com Ele! 
 
Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança: O Espírito Santo está em nós e nos conduz à luz!  
Se essa é uma verdade em nossas vidas, por que O buscamos tão pouco?  
Por que tentamos resolver os problemas sem a direção Dele?  
Porque tentamos resolver os conflitos do dia-a-dia sem buscar o Espírito Santo, o único que é capaz de nos dar a direção 
naquele momento? Por que fazemos isso? 

 
ICo 12:13;   Rm 8:13; Hb 12:14;   Ef 1:7;   ICo 12:7;   Rm 8:11  
Sem o Espírito Santo o homem não terá o novo nascimento, não terá vitória sobre o pecado, não terá a santificação, 
ficará sem os dons espirituais. Porque, então, não O buscar?  
Porque ainda optamos por viver uma vida alheia ao Espírito Santo? 
 

Como eu posso buscar o Espírito Santo no dia a dia? 
 

1- Ef 5: 18-19; Cl 3:16 – Lendo e meditando na palavra 
 

2- Gl 3:5 – Crendo na palavra de Deus 
 

3- Jo 14:22-24 – Obedecendo a palavra de Deus 
 

4- Sl 41:2; Sl 36:8 – Desejando o Espírito Santo 
 
Não importa as circunstâncias, a promessa de Deus é que sobre você repousa o Espírito da Glória de Deus.  
Então, busque, almeje, deseje que o Espírito Santo seja real em sua vida.  
Seja cheio da glória de Deus!! 


