
Microfone e 

 

Novembro – No. 486 
 

O Deus esquecido 
Baseado no livro “O Deus esquecido” –Atos 1.8 – Parte 1/7 

 
SENTIR 
 

Qual a diferença entre um frequentador de igreja e um membro? 
Após colher as respostas, leiam juntos o texto de Atos 1.8. 

 
 

APRENDER 
 

 

Quando lemos as escrituras, ficamos convictos de que o Espírito 
Santo é um elemento essencial para a existência do cristão, assim como 
o ar é necessário para qualquer ser humano. 
 

“A vida cristã, em todos os seus aspectos, é sobrenatural; apenas 
o Espírito pode dar início e sustentação a ela. Por isso é que, longe dele, 
não só deixam de existir cristãos vivos e congregações vivas, como 
também deixam de existir quaisquer tipos de cristãos e congregações”, 
afirmou o teólogo J. I. Packer. 
 

Se isso não for suficiente para destacar a importância vital do 
Espírito Santo, Francis Chan traz um alerta ainda mais chocante: “Se eu 
fosse satanás e meu objetivo fosse frustrar os propósitos de Deus e seu 
Reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os 
frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo”. Somos 
frequentadores ou membros? 
 

Precisamos desesperadamente examinar o conceito que temos a 
respeito do Espírito Santo e a maneira de nos relacionarmos com Ele. 
Em Atos 2, o poder do Espírito Santo é derramado como ninguém jamais 
vira ou experimentara antes, e Pedro compartilha a maravilhosa 
promessa de que esse Espírito Santo está disponível a todo aquele que 
crer!  
 

O Evangelho nos fala do impressionante poder do Espírito Santo 
operando em nossa vida, de nossa capacidade (proporcionada pelo 

Espírito) de abandonar o pecado com a ajuda dele e dos dons 
sobrenaturais que Ele distribui entre os filhos de Deus. Essa deve ser a 
grande realidade das nossas vidas! 
 
REFLETIR 
 

Você considera que precisa do Espírito Santo na sua vida? 
 

Já experimentou a presença ou operação do Espírito Santo em 
sua vida? Se a resposta é não, você acredita que possa viver isso? 
 

Se já experimentamos o Espírito Santo, nossa vida é 
radicalmente diferente do que a nossa antiga vida sem ele era? 
 

Por que vamos nos cultos de celebração ou nos GCEM’s? É para 
cumprir tabela ou porque estamos sedentos da presença do Espírito 
Santo? 
 

Há coerência entre o que sabemos da Palavra e nosso modo de 
viver?  Será que vivemos algo diferente das pessoas nas quais o Espírito 
Santo não habita? 
 

APLICAR 
 

Ao longo dos próximos boletins vamos trabalhar muito sobre o 
Espírito Santo e como a igreja tem se esquecido dele, passando a viver 
uma vida desprovida de propósito, presença e poder. 
 

Promova um momento de oração para que o Espírito Santo encha 
o coração de cada membro da sua célula. Que os dons se manifestem 
ao ponto do GCEM passar a viver a vida espiritual no patamar que o 
Espírito Santo tem reservado para cada cristão. 

 

 

 
 

ATENÇÃO 
 
 
 

A partir desta semana, os próximos 7 
boletins de células serão baseados no 
livro “O Deus Esquecido”, de Francis 

Chan. Adquira o seu em nossa livraria  
e comece a sua leitura. 

 



 


