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Um corpo de serviço  
ao serviço do corpo de Cristo 

Baseado no livro O Deus esquecido – Sl. 42.1-2 – Parte 4/7 
 

SENTIR 
 

Responda com sinceridade: por que você deseja a atuação do 
Espírito Santo em sua vida? 

 
 

APRENDER 
 

 

Leiam juntos o texto de Atos 8.18-20. O que foi que Pedro 
respondeu para aquele homem? 
 

Quando a resposta à pergunta do começo do boletim envolve um 
benefício pessoal, então não somos muito diferentes do mago Simão, 
que ofereceu dinheiro aos apóstolos para comprar o poder do Espírito 
Santo. 
 

Assim como podemos ter nossos propósitos pessoais ao desejar 
a presença do Espírito Santo e seu poder em nossa vida, Deus também 
tem os Seus propósitos! 
 

Vejam juntos o texto de 1 Coríntios 12.7 e respondam: para que 
é dada a manifestação do Espírito? 
 

O Espírito distribui esses dons espirituais a cada pessoa de 
maneira deliberada, segundo a vontade e os propósitos dele. O propósito 
mais óbvio e declarado dessas manifestações é a promoção do bem e 
da edificação da igreja. O Espírito deseja nos usar quando nosso coração 
está alinhado com sua visão, quando estamos cheios de um amor 
genuíno pela igreja e quando desejamos ver a igreja crescer em amor 
por Deus e pelos outros. 
 

REFLETIR 
 

Em uma escala de 1 a 10, até que ponto você ama a igreja? 
 

Quando olha ao redor e vê seus irmãos e suas irmãs, você pensa: 
“Eu amo demais essas pessoas e oro para que Deus me capacite, de 
alguma forma, a incentivá-las a se aprofundar na jornada com Deus”?  
 

O Espírito Santo concedeu a você uma capacidade sobrenatural 
de servir as pessoas que Deus colocou em sua vida. Se Deus se importa 
tanto com sua igreja a ponto de dar-lhe essa capacidade espiritual, não 
seria o caso de você também se importar com ela e usar esse dom para 
o mesmo propósito? 
 

Como seria a vida da sua igreja – ou do seu GCEM - se todas as 
pessoas tivessem o mesmo grau de comprometimento que você tem? 
 
APLICAR 
 

Devemos levar 1 Coríntios 12 a sério. Devemos acreditar que 
recebemos uma manifestação genuína do Espírito, e que o corpo de 
Cristo, a Igreja, o GCEM, e o mundo perdem quando não nos envolvemos 
de forma autêntica nos propósitos de Deus. 
 

Você precisa acreditar que é mais do que uma pessoa útil. Você 
precisa crer que é um membro vital do corpo de Cristo. Onde quer que 
você esteja, você é um representante desse corpo!  
 

 

       
Entrega na CGSede até o dia 09/12. 

 
 

Entregar até 09/12 


