
 
 
SOMOS SERES ESPIRITUAIS 
ROTEIRO DAS CÉLULAS --- Lição 18/2019 
Texto bíblico: João 4:19-24 

 
Somos seres espirituais, nossa vida não se resume a uma dimensão física ou emocional apenas, temos também 
uma vida espiritual. 
 
Muitas vezes estamos tão envolvidos só com as coisas físicas que esquecemos de cuidar das coisas espirituais. 
Tudo tem sido tão corrido, nunca temos tempo. 
 
Se cuidarmos só da dimensão física ou emocional, certamente haverá desequilíbrios e não viveremos tudo o 
que Deus tem para nós. Acima do físico e emocional, somos um ser espiritual e precisamos nutrir nosso espírito 
em todo tempo. Quando zelamos pelo ser espiritual que somos, Deus cuida de nossas emoções e nosso físico. 
 
Como fortalecer e cuidar do nosso espírito?   
Existem três pilares da vida cristã: adoração, comunhão e testemunho. 
 

1. Adoração: 
 
O texto de João 4, fala deste primeiro pilar: adoração. Jesus ressalta a importância de adorar em espírito e 
verdade. 
A música é um elemento espiritual, criado por Deus, que nos conecta ao Pai. Infelizmente, o maligno tem usado 
o que Deus planejou para ser um instrumento de adoração, como um meio de propagar sensualidade, 
depravação, mensagens que conduzem a depressão e tantas outras mentiras. 
Precisamos parar, aquietar, não nos amoldarmos ao ritmo desse mundo e entrar nessa instância de 
adoração! 
 

2. Comunhão 
 
Além da adoração, a comunhão do Corpo de Cristo fortalece tremendamente a nossa vida! 
 

“Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações; Ouvindo do teu amor e da 
fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, e para com todos os santos; Para que a comunicação da 
tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande 
gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas.” 
Filemom 1:4-7 

 
O texto da carta de Paulo a Filemon mostra uma chave no versículo 6: Deus nos deu dons e talentos. Somos 
indispensáveis para o próximo, temos talentos que abençoam aos que estão à nossa volta. 
 
Nosso ser espiritual não sobrevive sem adoração e comunhão, apesar de o mundo pregar que a tecnologia 
nos basta. Somos interdependentes e fazemos parte de uma família. Pertencemos a uma Igreja, uma família, 
célula, trabalho. 
 

3. Testemunho 
 
Em Atos 1:6-8 aprendemos que receberemos poder do Espírito Santo e seremos testemunhas. 
 
Como seres espirituais, podemos ter comunhão com o Espírito Santo e esse relacionamento nos enche de 
poder! Poder para entregar palavras de benção e salvação. Palavras que farão diferença na vida de uma pessoa 
para a eternidade! 
 
Lembre-se; você é um ser espiritual!  
Dedique um tempo ao final ORANDO e ADORANDO. 


