
  

   

 
 
 
 

O QUE FAZER, SE SOMOS TÃO LIMITADOS? 
ROTEIRO DAS CÉLULAS – Lição 37/2019  
Texto Bíblico: Romanos 8:1-11 
 
 

 
 
No espectro da luz, a parte visível, representada pelas cores, é uma pequena parte. Muitas outras frequências não são visíveis 
aos olhos humanos, como ultravioleta, Raios X, Gama, Micro-Ondas, Ondas de rádio... 
   
Da mesma forma no espectro do som. Muitas frequências não podemos ouvir, estão além da capacidade humana. As infra 
sonoras, por exemplo, podem ser ouvidas pelas baleias. 
 
 

 
 
 



  

   

São exemplos claros das nossas limitações, quer sejam emocionais, físicas, financeiras ou intelectuais.  
Não alcançamos muitas coisas que Deus já fez, já deu. Somos limitados. 
 
A bíblia nos ensina como podemos transpor nossos limites e ampliar a capacidade de muitas coisas, através da oração, da 
comunhão, do estudo da palavra, da busca dos dons espirituais. À medida que vamos nos aprofundando em Deus, Ele amplia 
a nossa condição de alcançarmos coisas sobrenaturais.  
 
Somos seres espirituais, não carnais. Mas por causa do pecado, nos tornamos seres espirituais limitados. E, dessa forma, 
somos totalmente dependentes da misericórdia e da Graça de Deus.  
Nada está perdido! Há um escape, há uma solução, podemos mergulhar nas misericórdias do Senhor! Quanto mais buscarmos 
pelas misericórdias e pela graça do Senhor, mais vamos nos tornando sensíveis ao Seu Espírito. E, sensíveis a Ele, somos 
direcionados e orientados conforme o que Ele preparou par nós. 
 
1co 2: 9 “ O que ninguém nunca viu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para 
aqueles que o amam. ” O que Ele preparou é inimaginável, mas o Espírito Santo pode nos revelar. 
 
Enquanto vivíamos destituídos da glória e da presença do Senhor, o nosso espírito estava morto, sem comunhão com o 
Espírito de Deus. Éramos totalmente limitados, não podíamos ver e ouvir nada que era do Reino de Deus, por estarmos 
totalmente envolvidos pelo pecado e pelo sistema desse mundo terreno. Quando nascemos de novo, morremos para esse 
mundo, batizados em Cristo. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Nele podemos vencer nossas limitações, vendo e 
ouvindo o que só é possível pelo Espírito. 
 
Muitas respostas que precisamos estão em um espectro e frequência que só podemos alcançar por meio do Espírito Santo 
de Deus. Quando intensificamos nosso relacionamento com o Ele, identificamos quem somos em Deus, somos impulsionados 
a querer mais da presença e do governo do Senhor sobre a nossa vida. 
 
O Espírito Santo, habitando dentro de nós, nos faz viver por meio dos dons e do poder do Espírito. 
 
Se vivemos de forma carnal, vivemos um vemos e ouvimos somente o que é carnal. Mas, se vivemos no espírito, somos 
guiados pelo Espírito Santo de Deus, Podemos ouvir, ver, viver as coisas espirituais. 
 
Precisamos romper os limites, viver na total dependência do Espírito Santo, renovar a nossa identidade de filhos, ver e ouvir 
o que só é possível pelo Espírito, ouvir e receber de Deus coisas sobrenaturais. 
 
Encha-nos de Ti, Senhor! 
 
 
 
 
 
AVISOS 
 
CONVOCAÇÃO AO CORPO - 21 dias de Oração e Jejum - 04 a 25 de novembro/2019.  
 
TERÇAS-FEIRAS - Culto de oração - 20:00 horas 
 
ÚLTIMO ALMOÇO DO ANO – 01 de dezembro / Adquira seu ticket no próximo domingo. 


