
 

                

REFLEXÃO PARA PEQUENO GRUPO 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Me sinto com poder para 

manifestar a minha fé por onde eu ando? 

CÂNTICO: “PODEROSO DEUS”  

TEMA: “O PODER QUE A IGREJA PRECISA” 

TEXTO BÍBLICO: Atos 1:8 

 

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas 

testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.” 

 

A igreja somos nós e ela precisa de poder para cumprir a missão de Deus para a igreja: fazer 

discípulos. Este poder é o poder do Espírito Santo. 

1. A IGREJA PRECISA DE PODER PARA TESTEMUNHAR: Quando você tem a consciência de que 

é a igreja de Jesus, onde quer que você esteja, você lembrará que ali você tem a oportunidade 

de testemunhar, de falar e mostrar criativamente em quem você crê. A expressão igreja 

significa: chamados para fora, portanto temos por definição ir além das quatro paredes e 

testemunhar da nossa fé, falar e mostrar a nossa fé.  A igreja com o poder do Espírito Santo 

cresce em todas a s direções através do testemunho do seu povo. 

2. A IGREJA PRECISA DO PODER DO ESPÍRITO SANTO PARA PERDOAR: No texto lido o Espírito 

Santo incluía Samaria. Os Judeus mantinham historicamente um afastamento político, 

religioso e cultural dos samaritanos, chegando a expressões de discriminação e ódio, mas o 

poder Espírito Santo mudava esta forma de pesar e agir. O poder do espírito Santo trazia o 

perdão com expressão viva da igreja de Jesus Cristo. Nós somos desafiados a viver esta 

expressão de poder, através da capacidade de perdoar uns aos outros. 

3. A IGREJA PRECISA DO PODER DO ESPÍRITO SANTO PARA MORRER: A igreja de Jesus é uma 

comunidade de mártires. A igreja teve nos seus apóstolos os primeiros exemplos de quem 

estava disposto a morrer por uma causa. De quem, revestido de poder, foi capaz de morrer 

para proclamar a sua fé. Precisamos entender que este morrer também inclui: morrer para 

os nossos interesses pessoais, morrer para as coisas que achamos ser importantes para nós. 

Em Atos 20:24 o Apóstolo Paulo diz: 

”Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim 

mesmo, se tão-somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o 

Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus.” 

4. A IGREJA PRECISA DO PODER PARA VIVER EM SANTIDADE: Nos manifestamos entre as 

pessoas com aquilo que é agradável em cada um de nós, por exemplo o carisma, mas acima 

de tudo com a exposição do nosso caráter. Uma vida de santidade precisa de poder para 

vivermos e nos mantermos firmes e íntegros. A igreja através de nós será cada vez mais vista 

e causará impacto com a mensagem anunciada através das nossas vidas. O caráter de Cristo 

deve ser visto em nós em cada expressão que fizermos. 



 

                

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ O que preciso aprender para testemunhar com mais relevância? 

▪ Me sinto com poder para viver o perdão? Pedindo perdão quando erro e liberando 

perdão quando os outros me causam prejuízos? 

▪ Posso afirmar que eu estou disposto a dar a minha vida para defender a fé que 

tenho em Deus? 

▪ Como eu sou conhecido: uma pessoa de bom caráter ou um mau caráter? Como as 

pessoas mais íntimas me veem? Meu cônjuge, meus pais, meus filhos, meus 

vizinhos, meus colegas de trabalho, meus colegas de estudos, meus irmãos na 

igreja? 

▪ Em que áreas da minha vida, preciso buscar do poder do Espírito Santo, para viver 

a igreja de Jesus com intensidade? 

 MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Orem pelo entendimento prático desta lição. 

▪ Orem pedindo para sermos revestidos do PODER do Espírito Santo. 

NOSSA DECLARAÇÃO DE IDENTIDADE: 

“Ser uma igreja bíblica que faz discípulos de Jesus e os ajuda a crescer na direção de Deus, da Igreja 

e do Mundo: transformando pessoas, sociedade e cultura através da proclamação do evangelho 

de Jesus.” 

CÂNTICO

Poderoso Deus 
David Quinlan 
 

Tom: D 

[Intro]  D  Bm  G  Em  A9 
 
                  D         Bm 
Ao que está assentado no  trono 
         G    Em           A9 
E ao Cordeiro   seja o louvor 
                  D         Bm 
Ao que está assentado no  trono 
         G    Em           A9 
E ao Cordeiro   seja o louvor 
           D           Bm              G      Em                  A9 
Seja a honra, seja a glória, seja o domínio   pelos 
séculos dos séculos 
           D           Bm              G      Em                A9 
Seja a honra, seja a glória, seja o domínio   pelos 
séculos dos séculos 

 
 
 
 
 
 
 
          D                 Bm                G     Em 
Poderoso Deus... Poderoso  Deus... Poderoso  
Deus 
                      A9 
Minh'alma anseia por Ti! 
          D                 Bm                G     Em 
Poderoso Deus... Poderoso  Deus... Poderoso  
Deus 
                      A9 
Minh'alma anseia por Ti! 
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