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Existe vida cristã sem o Espírito Santo? Por quê?
Que consequências poderia trazer à vida de uma igreja a
negligência do Espírito Santo?
Junho – No. 511

O PENTECOSTES
At. 2.1-47
SENTIR
Quem é o Espírito Santo para você?
APRENDER
A festa de Pentecostes foi instaurada no Antigo Testamento,
e era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Ela servia para
agradecer a Deus pela comida. Em Levítico 23.15-16 ela é
chamada de Festa das Semanas, e em Números 28.26, Festa da
Colheita dos Primeiros Frutos.
O Pentecostes no Velho Testamento era um símbolo
apontando para o Pentecostes do Novo Testamento. Naquele dia,
os discípulos fizeram a primeira grande “colheita” do
evangelho (At. 2.40-41). Também nesse dia foi anunciado aos
judeus a nova Lei de Deus: a lei da graça a da salvação em Jesus.
Os sucessos registrados em Atos 2 relatam a primeira vez
que os discípulos receberam o Espírito Santo e pregaram o
Evangelho completo. Aquele fato também marcou o início da

Qual a diferença entre o batismo de João e o do Espírito Santo (At.
1.5)?
Qual é o caminho para sermos cheios do Espírito Santo? Leiam
Lucas 24.49 e respondam: Qual o propósito de sermos revestidos
de poder?
Leiam juntos o texto de Atos 1.14 e respondam: Como podemos
nos preparar para recebermos o Espírito Santo? O que um
avivamento produz?
APLICAR
Precisamos do Espírito Santo. Somos totalmente dependentes
dele, pois sem Ele não há nada que possamos fazer. Precisamos
de restauração e avivamento. Precisamos de uma vida nova, plena
e abundante no poder do Espírito Santo, para que o mundo veja e
glorifique ao Pai que está nos céus.
A igreja primitiva nos deu o caminho que deve ser trilhado para
sermos cheios e transbordar esse poder e amor sobrenatural em
nossas vidas. Orem juntos para perseverarem unânimes na
doutrina, no ensino, nas orações, na comunhão e no partir do pão.

expansão da igreja, que continua até hoje.

REFLETIR
A promessa de recebermos o Espírito era para o tempo dos
apóstolos ou é também para hoje?

NESTA SEXTA-FEIRA TEM ATMOSFERA!
Dando continuidade à experiência que tivemos no Dia de Pentecostes,
participe do nosso Encontro de Oração e Adoração.
Vamos buscar o renovo do Espírito Santo.

Sexta-feira 14/06 – 20 horas

