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Uma igreja sobrenatural 
Baseado no livro O Deus esquecido  – Gl. 5.22-23 (Parte 7/7) 

 
SENTIR 
 

Separe um tempo para as pessoas testemunharem sobre o vivido 
ao longo dos boletins da série e sobre suas experiências com o Espírito 
Santo. 
 

APRENDER 
 

 

Sabe por que o primeiro momento foi para compartilhar sobre o 
que o Espírito Santo fez na sua vida ao longo destas últimas semanas? 
Porque Deus está mais preocupado com uma igreja santa, fiel e cheia do 
Espírito. 
 

Muita gente que frequenta a igreja se contenta com um pouquinho 
de poder ou um pouquinho de paz, em vez de desfrutar da “paz de Deus, 
que excede todo o entendimento” (Fp. 4.7). Só queremos o suficiente 
para sobreviver à semana (ou mesmo ao dia). 
 

Entregar o governo da nossa vida espiritual ao piloto automático 
- o famoso “empurrar com a barriga”-, denuncia que estamos mais 
preocupados com o que Deus deseja que façamos ao invés de 
procurarmos ser o tipo de pessoa que Ele quer que sejamos (parecidos 
com Cristo). 
 

Leiam juntos o texto de Tiago 5.17 e respondam: Como era Elias? 
Qual era o seu segredo? Aquele homem orava com fervor! Deixemos de 
encarar as mulheres e os homens piedosos da Bíblia como se a oração 
deles fosse inatingível! Ore com fervor, sabendo que Pedro, Paulo, Maria 
e Rute foram homens e mulheres humanos “como nós”. 
 

A irrelevância da igreja em muitos lugares e a apatia de seus 
membros podem ser creditadas, em boa medida, ao desprezo pela ação 
do Espírito Santo. Não podemos viver negligenciando o Espírito de Deus! 
 
REFLETIR 
 

Vamos completar juntos um desafio e responder: 
 

Você sabe o que significa ser cheio de alegria? Sente paz 
genuína, não importam as circunstâncias da vida? Você costuma retribuir 
os gestos das outras pessoas com gentileza, por piores que sejam? 
 

Você não gostaria de ficar conhecido por esse tipo de atitude? 
Não queremos todos viver com paz, domínio próprio e todo o restante? 
 

Podemos perceber o quanto precisamos do Espírito Santo? 
 
APLICAR 
 

Deus se deleita em manifestar sua providência quando seus filhos 
clamam por seu nome e quando eles confiam totalmente nele para agir, 
seja nos relacionamentos, seja na batalha contra o pecado, seja na 
provisão de forças para fazer sacrifícios, seja na persistência diária em 
termos de fidelidade.  
 

Aproveitem esse momento para orar e interceder neste sentido. 
Se a igreja quiser transformar o mundo, precisa antes transformar-se 
numa comunidade que vive sob a força renovadora do Espírito Santo. 
 
 

 
Faça sua lista  
de gratidão.  
Separe uma  

oferta especial.  
 

Entregue em um 
dos cultos do  

dia 23/12 
 


