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4ª Semana – 23/10 a 30/10.  
 

COMO VIVEMOS QUANDO ANDAMOS NO ESPIRITO? 
 
1. Vivemos Cheios do Espirito Santo – Ef. 5:18‐20. 

18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-
vos do Espírito; 
19. Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais; 
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração; 
20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de 
nosso Senhor Jesus Cristo; 

 
2. Vivemos a vitoria sobre os poderes de satanás – 

 Ef.  6:12  ‐>  Porque não temos que lutar contra a carne e o 
sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, 
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes 
espirituais da maldade, nos lugares celestiais. 
 
Ap. 12:11  ‐> E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela 
palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até à 
morte. 

 
3. Vivemos Capacitados para suportar afrontas –  

At. 5:40 ‐> E concordaram com ele. E, chamando os apóstolos, e tendo-os 
açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. 
41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido 
julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. 
Atos 5:40,41 

 
Obs: Viver no Espirito Santo, é mesmo necessário ao crente ? Por 
que ? Respondam e argumentem ... 
 
Conclusão  –  Se  andar  no  Espirito  Somos,  temos  e  vivemos  tantas  coisas  boas 
assim,  como  vimos  acima,  então  devemos  repensar  alguns  conceitos  em nossa 
vida...  Certamente  ao  repensar,  o mesmo  Espirito  no  qual  devemos  andar,  nos 
trará  coisas  novas,  as  quais  devemos  praticar.  Pensemos  seriamente  nisto  e 
vivamos, andemos e sejamos cheios do Espirito Santo !!! 
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“Se vivemos no Espirito, andemos também no Espirito”  
(Gálatas 5:25). 

 
Introdução  –  Vimos  na  primeira  semana  que  o  significado  de 
viver  no  Espirito  é:  Estar  em  Cristo  Jesus.  É  ter  a  identidade  de 
Deus. É ser luz do Senhor. É não andar segundo a carne, mas pela 
direção  do  Espirito. O  assunto  é  de  tão  grande  importância,  que 
não se esgota.  Vejamos mais o que o Andar no Espirito, pode fazer 
em nós... 
 

11/10  às  20h  e  12/10  (terça  e  quarta‐feira)  a  partir  das  09hs  –  
II  CONGRESSO  DE  CASAIS:  Restaurando  os  altares  da  intimidade 
conjugal – Com o Pr. José de Barros 

29/10/2016 às 20hs – FESTA TROPICAL – Compre o convite do “Ula‐Ula” 
antecipado com os irmãos da rede Restauração. 

15/11/2016 (terça‐feira) – Congresso de Mulheres – Inscrições abertas. 
25/11/2016  (sexta‐feira)  –  Formatura  do  Curso  Casados  para  sempre  – 

inscrições abertas para novas turmas (vagas Limitadas) 

Lições De Células Para o Mês De Outubro 

Andando No Espírito 
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2ª Semana – 09/10 a 16/10.  
 

O QUE SOMOS QUANDO ANDAMOS NO ESPIRITO? 
 

1. Somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo – Jo. 16: 8‐11. 
8. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do 
juízo. 
9. Do pecado, porque não crêem em mim; 
10. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; 
11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. 

João 16:8-11 
2. Somos guiados e conduzidos à toda verdade – Jo. 16: 13. 

13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em 
toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que 
tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. 
João 16:13 

 
 

3.  Somos  separados  e  enviados  para  o  serviço  do  Senhor  – Atos 
13:1‐5 

1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e 
doutores, a saber: Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, cireneu, 
e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. 
2. E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: 
Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. 
3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os 
despediram. 
4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia e 
dali navegaram para Chipre. 
5. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas 
sinagogas dos judeus; e tinham também a João como cooperador. 
 
 

Para argumentação do grupo, quando andamos no Espirito, somos 
isso  que  vimos  acima.  Isto  acontece  automaticamente,  ou  é 
necessária uma busca pessoal? 
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3ª Semana – 16/10 a 23/10.  
 

O QUE TEMOS QUANDO ANDAMOS NO ESPIRITO? 
 
1. Temos o derramamento do amor de Deus em nosso coração –  

E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está 
derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi 
dado. Romanos 5:5 

 
2. Temos a produção do fruto do Espirito em nós – Gl. 5:22‐23. 

22. Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 
23. Contra estas coisas não há lei. 

 
3. Temos o revestimento de poder para servirmos o Senhor – At. 
13:6‐12. 

6. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo 
judeu mágico, falso profeta, chamado Barjesus, 
7. O qual estava com o pro cônsul Sérgio Paulo, homem prudente. 
Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a 
palavra de Deus. 
8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador (porque assim se 
interpreta o seu nome), procurando apartar da fé o pro cônsul. 
9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito 
Santo, e fixando os olhos nele, 
10. Disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a 
malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os 
retos caminhos do Senhor? 
11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, 
sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e 
as trevas caíram sobre ele e, andando à roda, buscava a quem o 
guiasse pela mão. 
12. Então o pro cônsul, vendo o que havia acontecido, creu, 
maravilhado da doutrina do Senhor. 
 

Obs: Mesmo não andando no Espirito, podemos ter tudo isso que 
vimos aqui ? Respondam e argumentem no grupo... 


