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A VERDADE REVELADA PELO  

ESPÍRITO SANTO 
João 16.13-14 

SENTIR 
Se cortamos uma maçã, qual a cor dela por dentro? O que acontecerá se a 
deixarmos por um tempo fora da geladeira? 
 
APRENDER 
 

 

Jesus uma vez disse aos discípulos que Ele tinha muitas coisas a ensinar, 
mas ainda não era o tempo, pois eles só poderiam realmente compreendê-
las quando viesse o Espírito Santo e que Ele os guiaria em toda a verdade. 
Mas qual é a MAIOR verdade que o Espírito Santo nos revelou? 
 
A maior verdade é o novo nascimento, a transformação que apenas o 
Espírito Santo pode fazer em nós ao sermos incluídos na morte e 
ressurreição de Cristo. 
 
Diferentemente da maçã, que por um processo de oxidação, fica preta no 
seu interior depois de algumas horas. O novo homem em Cristo não fica 
velho, mas ganha uma novidade de vida que é eterna, que não é afetada 
pelo tempo ou pelas situações. Que grande verdade! 
 
REFLETIR 
 
Vamos trabalhar o texto de 2 Coríntios 5.16-17. O que é necessário para nos 
tornarmos nova criação?  
 
Como alguém pode estar em Cristo? O que precisa acontecer? Após as 
considerações, vejam o texto de Gálatas 2.20 
 
O que aconteceu com o nosso passado? Ele foi apagado? 
 
Quais são as coisas novas que surgirão em nós se estivermos em Cristo? 
Após as considerações, vejam o texto de 2 Coríntios 3.18 

Vejam o começo do texto de 2 Coríntios 5.16 Como vivemos como novas 
criaturas? Como devemos ver uns aos outros? Por que? 
 
O que nos impede de olharmos uns aos outros como nova criação? Por que? 
 
O que precisamos fazer para podermos viver essa verdade revelada pelo 
Espírito Santo? Vejam o texto de Efésios 5.18-21 
 
APLICAR 
 

  
O novo homem tem uma formação completamente diferente do velho 
homem: ele foi feito “espírito que dá vida”(Ef. 4.22-24). Ele é de origem 
celestial e não terrena; é espiritual, não natural. Não é mais escravo do 
pecado e está ligado intimamente ao Senhor através do Espírito Santo! 
 
Este novo homem vive para dar vida, gastar-se pelo seu próximo, amando, 
servindo fazendo discípulos. Vamos orar juntos para vivermos de forma 
definitiva deste modo! 

AVISOS 
 

MOBILIZAÇÃO DE DOAÇÕES 
 
FUNDAÇÃO - Aumentou o número de famílias que precisam da ajuda de 
nossa Fundação com cestas básicas. Mesmo recebendo muitas 
doações, a cada semana há itens específicos que ficam em falta para 
completar as cestas.  Esta semana precisamos de:  
 

- Café          - Farinha de Trigo 
- Açúcar      - Óleo 

 
CAPELANIA PRISIONAL – O Min. que faz o trabalho evangelístico nos 
presídios está arrecadando doações para os internos do CDP. 
Precisamos arrecadar 200 peças de cada item: 
 

- Aparelho de barbear.  - Toalha de banho branca 
- Sabonetes                    - Creme dental 
- Camisetas brancas (M; G; GG e EXG) 
- Calça caqui sem bolso (M; G; GG e EXG) 
 

As doações podem ser entregues até o domingo na CG Sede. 


