
Oração:
Deus Onipotente, neste dia abriste o caminho da vida eterna a toda ra�a e 
na��o pela d�diva prometida do teu Santo Esp�rito, espalha este dom pelo 
mundo inteiro, mediante a proclama��o do Evangelho, para que alcance os 
confins da terra; por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e 
com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém. 

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Renova��o Espiritual.

Dia de Pentecostes
O Consolador Prometido

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Quem � o Esp�rito Santo?
 Ministração do Roteiro

O Esp�rito Santo veio no dia de Pentecostes. 
Esta festa judaica simbolizava a Lei que Deus 
escreveu em t�buas de pedras e deu ao povo no 
monte Sinai. No dia de Pentecostes o Esp�rito 
Santo veio escrever a Lei nos cora��es dos 
disc�pulos. A festa judaica tamb�m falava das colheitas (era chamada 
tamb�m de festa das Colheitas, das Prim�cias e das Semanas). No Dia de 
Pentecostes o Esp�rito Santo veio e promoveu uma grande colheita de 
almas para o Reino de Deus. Quase tr�s mil pessoas foram salvas e 
batizadas. Hoje celebramos o Dia de Pentecostes e conheceremos um 
pouco mais o Consolador prometido pelo Senhor.  

I. O Ministério do Consolador - João 14.15,16,23-26
Jesus foi um Consolador para os ap�stolos. Antes de sua paix�o e 

morte, Ele promete enviar outro Consolador. No Evangelho de Jo�o 14.15-
26 Jesus roga ao Pai para que envie o Esp�rito Santo (16).

Jesus diz que o Esp�rito Santo ficar� para sempre. Ele habitar� e 
estar� conosco (17).
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Atrav�s Dele, o Pai e o Filho far�o moradas nos disc�pulos (23): 
“...viremos para ele e faremos nele morada”.

O minist�rio do Esp�rito Santo � nos lembrar de todas as coisas que 
Jesus nos ensinou (26): “o Consolador, o Esp�rito Santo, a quem o Pai 
enviar� em meu nome, esse vos ensinar� todas as coisas e vos far� lembrar 
de tudo o que vos tenho dito”.

Necessitamos do Esp�rito Santo para viver os valores do Evangelho 
e fazer novos disc�pulos e disc�pulas para o Senhor Jesus. 

Como o Esp�rito Santo tem te ajudado?

II. A Colheita do Consolador – Atos 2.1-11
O livro de Atos 2.1-11 diz que os disc�pulos estavam em unidade, 

reunidos no mesmo lugar (1). Um vento impetuoso encheu toda a casa (2). 
Sobre cada um pousaram l�nguas, como de fogo (3). Todos ficaram cheios 
do Esp�rito Santo e todos passaram a falar novas l�nguas, segundo o 
Esp�rito lhes concedia que falassem (4).

Dezesseis nacionalidades ouviram o Evangelho em suas l�nguas. 
Uns ficaram curiosos (12) e outros zombaram (13). Mas Pedro aproveita 
para pregar o Evangelho (14-36) e quase tr�s mil pessoas foram salvas e 
batizadas (37-41). 

O Consolador, o Esp�rito Santo, veio para que a Igreja pudesse 
cumprir a Miss�o ganhando vidas para o Reino. Foi a primeira de muitas 
colheitas. Hoje precisamos do Consolador para que possamos continuar 
testemunhando do Evangelho e ganhando vidas para o Senhor. 

O que � uma pessoa cheia do Esp�rito Santo?

III. A Vida do Consolador - Salmo 104.1,2,29-31,34
O Salmo 104 fala da vida que o Esp�rito Santo traz ao mundo.
O salmista diz que sua alma bendiz ao Senhor, pois Ele � cheio de 

gl�ria e majestade (1). A terra est� cheia de sua riqueza (24). Tudo 
continua existindo gra�as � vida que Ele tem dado ao mundo (29).

O Esp�rito Santo vem, cria e renova a natureza (30) e assim a sua 
gl�ria dura para sempre (31).

Nosso esfor�o � olhar o mundo com os olhos do Esp�rito Santo. 
Que nossa medita��o seja agrad�vel ao Senhor e que possamos nos alegrar 
em sua presen�a (34).

A vida do Esp�rito est� sobre a natureza. O f�lego de Deus sustenta 
o mundo e nossa vida. Precisamos reconhecer a presen�a do Consolador e 
buscar sua renova��o para nossas vidas.

Voc� tem buscado a renova��o do Esp�rito Santo?

IV. Os Dons do Consolador - I Cor�ntios 12.3-13
Em I Cor�ntios 12.3-13, Paulo traz rica orienta��o sobre a atua��o 

do Esp�rito Santo sobre a Igreja.
O primeiro ensinamento � que o Consolador nos faz aceitar o 

senhorio de Jesus (3) sobre nossas vidas. Ele nos leva a submiss�o 
completa a Cristo.

O segundo ensinamento � que seus Dons, Servi�os e Realiza��es 
s�o diversos na vida da igreja, contudo, Ele � um �nico Esp�rito, Senhor e 
Deus (4-6). S� existe um Esp�rito Santo.

Paulo orienta ainda sobre a distribui��o dos dons espirituais (8-10), 
afirmando que (7) “a manifesta��o do Esp�rito � concedida a cada um 
visando a um fim proveitoso”.

E finaliza informando que toda a manifesta��o do Consolador visa 
� unidade org�nica da Igreja (12,13): “Pois, em um s� Esp�rito, todos n�s 
fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, 
quer livres. E a todos n�s foi dado beber de um s� Esp�rito”.

Que possamos buscar os Dons do Esp�rito Santo para a realiza��o 
da obra do Senhor e para a unidade da igreja. 

Ele vivifica nossos corpos, nos guia, testifica nossa filia��o e nos 
faz herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo ( Rm 8.8-17). 

Qual o Dom Espiritual que voc� mais necessita?

Conclus�o:
O Esp�rito Santo est� conosco para nos auxiliar na miss�o. Ele � 

Deus e nos ajuda a cumprir os prop�sitos do Evangelho no mundo. Sem o 
Esp�rito Santo a igreja jamais conseguiria adorar a Deus, viver a Palavra e 
anunciar o Reino. Ele � o nosso “revestimento de poder”. Veni 
spiritus creator (Vinde Esp�rito Criador).


