
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Só a introdução já tem perguntas suficientes para vários encontros. Mas, não foram dadas para 
serem discutidas, nem mesmo respondidas na Célula. São questionamentos que visam nos 
despertar para assuntos importantes. 
 
Há uma instrução clara do Senhor através do apóstolo Paulo: “enchei-vos do Espírito Santo!” O 
processo diário de nutrir nosso espírito com os elementos do Reino, através do Espírito Santo, é 
uma necessidade básica, física, emocional e espiritual. 
 
Muita gente tenta resolver a vida na força do próprio braço, sem estudar e buscar sobre a 
manifestação do Espírito Santo em nós e através de nós. 
 
Esta lição visa o confronto, a autoavaliação, mas, sobretudo, o ensino do caminho mais excelente 
da intimidade com o próprio Espírito de Deus. 
 
CULTUAMOS POR CAUSA DELE 
Não podemos só frequentar culto, precisamos levantar um altar ao Senhor com a nossa 
vida, em todos os lugares. 
 

Efésios 5:18-21  
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do 
Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao 
Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso 
Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos 
outros no temor de Cristo. 
 

NOSSO RELACIONAMENTO COM DEUS É INDIVIDUAL, NÃO COLETIVO 
Existem sinais claros da vida de uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo. Isso não 
acontece com o religioso, o que só frequenta uma determinada igreja. 

 
Romanos 8:14  
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 
 

DISCIPULADO 1/1 

VOCÊ É CHEIO DO ESPÍRITO SANTO? 
Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. 

A vida, em todos os detalhes, pode ser próspera, quando o Espírito Santo nos 
tem, nos governa e guia! 
Quais sinais você pode observar sobre a liberdade do Espírito Santo em sua 
vida? Ele é só hospede; Ele nem está presente ou é quem pode ditar tudo? 
O que as pessoas dizem de você em casa? 
Como você é no casamento, em família e no trabalho? 
Quais características em você precisam ser trabalhadas pelo Senhor? 
Quais assuntos precisam ser estudados a fim de aprendermos a viver em 
sociedade, fluindo os frutos do Espírito Santo? 
 

 



A FORÇA PARA A VIDA CRISTÃ VEM DELE 
Não nos esforçamos para viver um padrão religioso. Somos deliciosamente conduzidos 
pelo Espírito, inclusive para vencer o pecado, a carne, o mundo e o maligno. 

 
Gálatas 5:16 
Digo, porém: andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da carne. 
 

OS SINAIS DA PRESENÇA DO ESPÍRITO SANTO 
Nosso caráter e nossos frutos são semelhantes aos de Jesus, à medida em que nos enchemos 
do Espírito Santo. 

 
Gálatas 5:19-25  
19 Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, 
20 idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, 
facções, 21 invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a 
respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não 
herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. 22 Mas o fruto do Espírito 
é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 23 
mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. 24 E os que são de 
Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. 25 Se 
vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 

 
 
As pessoas à nossa volta, de preferência as mais de perto, dentro de casa, poderão testemunhar 
do nosso caráter e dos nossos frutos. Quem somos, como reagimos, o que tem acontecido nos 
relacionamentos familiares, a conduta comercial e profissional... Todos esses assuntos serão um 
testemunho de luz, se o Espírito Santo estiver guiando nossas vidas. 
 
 
4 Perguntas para as conversas no Encontro das Células 
 
 
1. Quais frutos do Espírito você tem visto crescer em você? 
2. Quais dons do Espírito você reconhece precisar com mais intensidade? 
3. Quais passos você pode dar hoje para que tenha uma intimidade mais profunda 
    com o Espírito Santo? 
4. Quais ensinos – Textos bíblicos e outros livros – você tem usado para aprender mais  
    do Espírito Santo e viver mais cheio de frutos e dons espirituais? 
 
 
Escolha e declare na reunião um outro texto bíblico que expresse o que você tem aprendido 
e vivido pessoalmente com o Espírito de Deus. 
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