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ROTEIRO DE ORAÇÃO 
Este é o nosso último boletim sobre a série de mensagens do Espírito 
Santo. Ao longo do mês de julho, tivemos ministrações sobre a ação do 
Espírito na vida do cristão e sua influência, também, na sociedade. 
 
No último domingo, os pastores Carlos Alberto e Ronaldo, encerraram a 
série, e como ouvimos: “Nós queremos ser uma congregação espiritual. 
Queremos viver de maneira sobrenatural, uma vida cheia do Espírito 
Santo. Porque quando vivemos na carne nada de bom acontece, nós 
pecamos, fracassamos, caminhos em derrota. É o que temos 
comprovado na nossa própria vida. Mas quando vivemos no Espírito 
coisas boas acontecem.” 
 
Por isso, precisamos de um derramar do Espírito Santo. Precisamos 
de um avivamento poderoso do Espírito Santo de Deus. A Igreja hoje 
muitas vezes parece um deserto, está árida, num formalismo religioso 
seco. Falta vitalidade nos nossos cultos, falta alegria nos nossos 
cânticos, falta unção e poder nas nossas orações.  
 
Nós precisamos de um derramamento do Espírito Santo que traga vida 
e um despertamento espiritual para a Igreja de Deus. Quando a Igreja 
for revestida do poder do Espírito Santo, quando a Palavra de Deus 
for pregada com verdade, poder e unção do Espírito Santo também 
os corações vão se derreter na presença de Deus. E nós veremos 
milhares e milhares de pessoas se rendendo aos pés do Senhor. 
 
E esse será nosso trabalho com este último boletim. Temos certeza de 
que nas últimas semanas você tem experimentado um novo nível de 
orações, um novo nível de relacionamento com Deus e até testemunhos 
têm sido gerados no meio de nós.  
 

Sendo assim, aproveite para ter um momento de comunhão para 
compartilhar o que o senhor tem falado a cada coração dos membros da 
sua célula através das mensagens. O que mais chamou a atenção das 
pessoas? Quais os novos desafios? O que eles anotaram de destaque 
das mensagens que foram compartilhadas? Como isso contribui para 
suas vidas espirituais? 
 
E deixe espaço para que as pessoas testemunhem o que tem 
experimentado do Espírito nessas semanas em que tivemos essa série 
tão especial e marcante. 
 
Que o tempo de oração seja tomado de gratidão, por cada experiência, 
cada vida tocada pelo Espírito, cada manifestação de poder, de cura, de 
libertação. E que ao Senhor seja dada toda a glória. 
 
AVISOS 

Anote em sua agenda:  

05/08 (Sexta) – Encontro Mulher Plena: Convidada Especial – Pra.  
Kelvia Ferraz, da CG Suzano  
 
08/08 (Sexta) –Encontro de Oração: Mulheres com a Simone Bezerra 
/ Homens com o Pr. Carlos Cristiano. Teremos atividades para as 
crianças com e equipe do Comuna Kids.  
 

CONGRESSO MULHERES INTERCESSORAS 2022 
 
07 de Setembro - CGSede 
 
Estão abertas as inscrições para o Congresso de Oração de Mulheres 
Intercessoras. Será uma festa única, onde celebraremos os 25 anos 
deste ministério! 
 
Convide suas amigas e garanta o seu convite. Teremos várias 
convidadas especiais, nacionais e internacionais. 
  
Será aqui na Comunidade Sede, a entrada é gratuita, e as inscrições 
podem ser feitas pelo nosso aplicativo, na opção EVENTOS. 
 


