
Texto base: “Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos 
lugares celestiais em Cristo Jesus.” Efésios 2.6 
 
5. QUANDO CRISTO VOLTOU AOS CÉUS E FOI COLOCADO À DIREITA DE 
DEUS, A MINHA VIDA FOI ELEVADA COM ELE AOS LUGARES CELESTIAIS 
 
 Pedro falava como Jesus, andava com Ele, usava as mesmas expressões, 
mas ainda não tinha experimentado de verdade sua conversão (Lucas 22.32). Por 
isso, quando Jesus foi preso, Pedro acabou negando-O (Lucas 22.54-62). Esse é o 
perigo de uma espiritualidade de aparência. 
 Frequentar apenas uma igreja não faz de nós pessoas decentes. Ler apenas 
a Bíblia não faz de nós pessoas com uma espiritualidade sadia. Ser um líder na igreja 
não nos torna pessoas melhores do que as outras.   Só seremos pessoas 
melhores quando os conceitos bíblicos que aprendemos, ensinamos e entendemos 
como verdadeiros forem primeiro internalizados, isto é, quando se tornarem vida 
dentro de nós, quando fizerem parte do nosso dia a dia, sendo aplicados no “chão 
da vida”. 
 O que define quem realmente somos são os valores do reino de Deus que 
internalizamos, e não as coisas que apenas falamos. O que nos define são princípios 
que definem a nossa vida.
 Decorar versículos bíblicos é bom, mas é diferente de internalizá-los e 
experimentá-los na própria vida. Precisamos conectar o que aprendemos na igreja 
com a vida cotidiana. 
 
 GLORIFICADOS COM CRISTO
 A Palavra de Deus afirma que, quando fomos regenerados e experimentamos 
o novo nascimento, fomos elevados com Cristo Jesus aos lugares celestiais. 
O que isso significa? Significa que nos tornamos participantes da natureza de Deus 
através do Espírito Santo que agora veio habitar em nós. Ele é a presença de Deus 
na nossa vida. 
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Precisamos crer e viver de acordo com esta verdade, de que somos morada do 
Espírito Santo, e a marca maior disso é o amor que Ele tem derramado em nossos 
corações. Esse amor se expressa no nosso relacionamento com Deus, nossa família, 
nossos irmãos na igreja e na Célula, e no serviço aos perdidos, a fim de que eles 
também sejam salvos. 
 

Aplicação pessoal: 
1. Você crê que, ao nascer de novo, o Espírito Santo veio habitar em você e 
encher seu coração do amor de Deus? 
2. Seu relacionamento com Deus, sua família, seus irmãos e os perdidos 
demonstra essa verdade na prática? 

Texto base: “Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si 
levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele 
atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi 
esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava 
sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.”  Isaías 53:4-5 
 
4. TEREI SAÚDE NESTE DIA 

 Quando Cristo subiu aos céus, Ele nos deixou a promessa do Espírito 
Santo (Atos 1.1-5). O Espírito Santo então veio para habitar na vida dos salvos 
e dar a eles condições de viver a vida cristã todos os dias vitoriosamente (Atos 
1.6-11). 
 O Espírito Santo também confere poder aos cristãos a fim de que eles 
sejam testemunhas de Cristo diante de todos os homens, em todos os lugares.  
Ser testemunha de Cristo não significa apenas falar sobre Ele, mas ser como Ele 
foi nesta Terra: justo, fiel, santo e amoroso. As características de Cristo tornam-se 
a nossa vida. 
 Por isso, precisamos ser cheios do Espírito Santo e assim revivermos a vida 
de Cristo em nossos dias, amando o perdido, cuidando do menos favorecido, 
formando famílias estáveis e expressando amor uns aos outros. 
 
 VIDA SAUDÁVEL 
 A Palavra de Deus declara que Cristo, na cruz, levou todas as nossas dores 
e enfermidades, sejam elas na área física, emocional e espiritual. E hoje, através 
do Espírito Santo em nós, podemos tomar posse dessa verdade e desfrutar de 
uma vida cheia de saúde. E quando a doença surgir, devemos confessar a Palavra 
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PROGRAMAÇÃO

Clamor Trombetas
Casa de Oração

Clamor Trombetas
2 Agosto | 19h | Central do Barreiro
Casa de Oração - Adoração e Intercessão
2 Agosto -  22h a 3 Agosto - 22h | Templo IBCB

Semana do Clamor

3 a 6 Agosto (Domingo/Quarta)
Domingo: 10h, 17h e 19h 
Segunda a quarta:  7h, 15h e 19h30
Central do Barreiro

Encontro de 
Homens

11 Agosto | 20h | Central do Barreiro
Homens, Sacedortes do Lar

Encontro de 
Mulheres

23 Agosto | 17h | Central do Barreiro
Mulheres que fazem a diferença

Domingo

09h  - Escola Bíblica (ABEV)
10h - Culto de Celebração
14h - Programa Rede Super (Canal 21/ 23 NET)
17h - Culto de celebração
19h - Culto de Celebração

Segunda
20h

Mulheres Intercessoras
ABEV

Quarta
19h30

Noite da Unção e da Vitória
Central do Barreiro

Quinta
19h30

Escola Bíblica Mocidade Central
ABEV

Sexta
20h

UPAC - União de Adolescentes Central
Central do Barreiro

Sábado
20h

Mocidade Central
Central do Barreiro

de Deus (e depois buscar os demais recursos médicos). 
 Mateus 8.5-8 – A confissão da Palavra produz cura. 
 Lucas 5.5-6 – A confissão da Palavra realiza milagres. 

Os milagres e curas acontecem em nossa vida quando depositamos nossa fé e 
esperança na Palavra de Deus. 
 

Aplicação pessoal: 
1. Você já foi batizado no Espírito Santo? Você quer ser ainda mais cheio do 
Espírito Santo? 
2. Você precisa de um milagre ou de uma cura na sua vida física, emocional 
ou espiritual? 
3. Orem uns pelos outros.

Estrutura de funcionamento de um GCEM

Oração e Intercessão
Repreendendo o cansaço, 
fortalezas, quebrando 
resistências, etc

3 min

Bem Vindos Quebra Gelo 4 mim

Testemmunhos 
Relâmpagos

Vitórias da semana, bênçãos, 
no total de um ou dois 
testemunhos

4 min

Adoração
2 louvores com violão ou 
aparelho de som 10 min

Edificação
Com interpelações rápidas, se 
estas ocorrerem 20 min

Ministrando um ao 
outro

Compromisso de orar e jejuar 
por aquele irmão naquela 
semana, caderno de oração

10 min

Evangelismo

Desafios e avisos da semana; 
uma palavra de ânimo e 
incentivo, intercessão pelo 
GCEM, pelo pastor e sua família, 
pelo supervisor e dirigente

6 min

Encerramento 3 min

Projeto Saúde Emocional 
Atendimento Psicológico |  Apoio as famílias

Agendamento: 31 3384-3915


