
 

Igreja Batista Vale das Bênçãos 
FEVEREIRO/2019 – 2ª Semana  

 

2019 – O ano da Mordomia Cristã! 

 
Dica para o líder de GRUPO VIDA 

Você pode ler os tópicos do boletim, mas peça que os textos bíblicos sejam abertos e lidos pelos de-

mais membros do grupo. Siga o roteiro! 
 

 

Programação Semanal 

Sábado AZUSA TEENS – 18h00 – Um culto para os pré-adolescentes de 10 a 13 anos. 

Domingo Culto de Celebração – 10h00: Traga sua família para juntos celebrarmos ao Senhor! 
Culto de Celebração – 19h30 Uma noite de Intercessão, Adoração, Palavra e Comunhão. Experimenta! 

Terça-feira Terça Viva FIRE – 19h30 – Traga toda a sua família!!! 

 

Vale News 
● Oração da Madrugada – De segunda à sexta-feira, na IBVB Sede, às 05h30. 
● EBD (Escola Bíblica Discipuladora) – Domingo, às 08h30. 
● Conferência Impacto da Santidade -  22 a 24 de Março. Faça já sua inscrição no site www.ibvb.org . Valor: R$ 55,00 casal 

e R$ 40,00 individual.  
 

 
 

 

A VIDA DE DEUS EM NÓS 
 

Colossenses 1:27  aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério 

entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória; 
 

01- O que é Cristianismo? 

 Não é uma religião, não é seguir um livro de regras 

 Cristianismo é um relacionamento verdadeiro com uma pessoa: Jesus 

 Cristo em vós! Cristo habita pessoalmente, através do seu Espírito através de nós 

 O Espírito Santo habita dentro de nós, portanto há uma pessoa que vive dentro de nós, em 

nosso espírito. 

 

 A vida flui quando ouvimos e somo guiados e dirigidos pelo Espírito Santo! 

Gálatas 5:25  Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 

 

 Permita que Ele te dirija seja conduzido pelo Espírito 

 

02-  Precisamos aprender a voz do Espírito Santo 

 Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? 

 Como se dá isso? Você pode contar alguma experiência? 

 Você tem dificuldades em ouvir a voz do Espírito? 

 Já teve aquela dúvida: “será que isso é Deus ou sou eu mesmo? ” 

Cronograma - Reunião de Célula 

PASSAR O VÍDEO INTRODUTÓRIO 04 minutos 

Oração inicial e Adoração 10 minutos 

Ofertas 05 minutos 

Passar o vídeo do Pastor – Parte 1 05 minutos 

Interação: perguntas e respostas 10 minutos 

Passar o vídeo do Pastor – Parte 2 04 minutos 

Interação: perguntas e respostas 10 minutos 

Passar o vídeo do Pastor – Desafio da Semana 2 minutos 

Programar e orar pelo Desafio da Semana 5 minutos 

Oração pela Prática da Palavra e Pedidos de oração 5 minutos 

Encerramento – duração total: 60 minutos 

  

http://www.ibvb.org/
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 O espírito do homem é a lâmpada do Senhor 

Provérbios 20:27 ¶ O espírito do homem é a lâmpada do SENHOR, a qual esquadrinha todo o mais 

íntimo do corpo. 

 

 
03- Nada pode nos separar do Espírito Santo 

 Quando pecamos Ele sai de dentro de nós! Por mais que fica entristecido. 

Efésios 4:30  E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 

 
 Ele nos convence do pecado: 

João 16:8  Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo: 

 

 
04- Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo 

Isaías 30:21  Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvi-

dos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. 

 
 Lembre-se que toda a voz que ouvir da parte do Espírito Santo nunca estará em contradição 

com aquilo que a Bíblia já revelou 

 Então precisamos gastar tempo na presença de Deus para aprendermos a ouvir a voz do Es-

pírito Santo dentro de nós. 

 Ele quer nos guiar e nos dirigir em todas as coisas de nossas vidas! 

 Comente a frase: “Ele é a nossa fonte, as pessoas são apenas canais que Ele pode usar 

quando desejar!”  

 

 

SEGUNDA PARTE:  

PASSE O SEGUNDO VÍDEO DO PR. DANIEL (MINISTRÇÃO – PARTE2)  

4 MINUTOS DE VÍDEO 

 

 
05- Como ouvirmos a sua voz? 

 O primeiro passo é aprender a ouvir a sua voz 

 Você precisa crer que ele fala e que já está dentro de você que já aceitou a Cristo como Se-

nhor de sua vida. 

 Mas mesmo Ele habitando dentro de nós, um cristão pode: 

 

 Extingui-lo: 

1 Ts 5:19  Não extingais o Espírito. 

 Entristece-lo 

Efésios 4:30  E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 

 
 Isso tudo por causa da inclinação da carne: 

Romanos 8:6  Porque a inclinação da carne [é] morte; mas a inclinação do Espírito [é] vida e paz. 

Romanos 8:7  Porquanto a inclinação da carne [é] inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de 

Deus, nem, em verdade, o pode ser. 

Romanos 8:8  Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 
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Romanos 8:9  Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita 

em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 

 

 
06- O receptor 

 Como uma antena que possa captar o sinal, assim também precisamos desenvolver a nossa 

recepção à voz do Espírito que habita em nós. 

 A nossa recepção pode não estar em sintonia por causa da carnalidade 

 
 Por isso precisamos ter uma vida de oração 

 Nos inclinar para o Espírito será a chave de tudo, isso é feito quando oramos. 

 
 Nos esvaziar de nós mesmos para nos enchermos dele 

 
07- Como é essa voz? 

 Ele usa a nossa própria voz, e não de outra pessoa, quando ouvimos dentro de nós 

 Pois nossa mente é o meio pelo qual discernimos a voz do Espírito  

 
 Agora como saber se é a voz de Deus mesmo? 

 É fácil! Sempre se faça essa pergunta: “Isso é eu mesmo? Eu queria isso (isto é a minha 

carne? Ou o diabo quer isso? Se não é nenhum dos dois, então: só pode ser Deus! 

 

 

DESAFIO DA SEMANA: 
 Ter uma experiência em ouvir a voz do Espírito Santo dentro de nós e nos deixar ser dirigido 

por Ele. E na semana que vem você irá contar este testemunho. 

 

 


