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TEMA: CREIA, O PODER DE DEUS ESTÁ DISPONÍVEL!  
Pr. Fabiano Ribeiro 

 
Estudo Pequenos Grupos 

Maio 2010 - 02 
 
 

1. ADORAÇÃO (10 minutos) 
Líder leia o texto de Efésios 5.18-20 com o seu PG. 
Cantem o cântico sugerido, façam um momento de adoração, entrega e principalmente busca por ser cheio do 
Espírito Santo. Sugestão de Cântico: Espírito Santo Tua presença é real... toma o Teu lugar, eu quero te sentir... 
 

2. DISCIPULADO (35 minutos) 
 

ATENÇÃO LÍDER: Tome a precaução de não entrar em discussões sobre assuntos associados ao batismo no 
Espírito Santo. Deixe claro que não é assunto a ser tratado em reunião de PG. 
 
PERGUNTA: O que envolve ser pleno do Espírito Santo? Deixe que as pessoas respondam, depois complemente 
com as respostas a seguir: 1) É um mandamento; 2) É uma experiência pós-salvação; 3) É uma condição que pode 
ser perdida e conquistada novamente; 4) Envolve a vontade humana; 5) Envolve fé; 6) É muito mais do que 
sensações emocionais. 
 
LEITURA BÍBLICA: Lucas 9.28-36 
 
Com a leitura aprendemos que: 
1) Para ser pleno do poder de Deus, temos que priorizar a Intimidade com Ele. 

“... Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar.” Lucas 9.28 
 
PERGUNTA: Que atitudes práticas posso ter para a intimidade com Deus? Algumas repostas: 1) Vivencie a 
presença de Jesus durante todo o dia; 2) Estabeleça um tempo de qualidade diário com Deus; 3) Aprenda a ouvir a 
voz de Deus, 4) Fale menos e ore mais! 
 
“Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono; acordando subitamente, viram a glória de Jesus e 
os dois homens que estavam com ele.” Lucas 9.32 
PERGUNTA: Que limitações ou inquietações da alma têm impedido o aprofundamento do seu relacionamento com 
o Senhor? (Dê um tempo, não muito longo, para que todos respondam pensar e responder para si mesmo) 
 
“... Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: "Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas: uma 
para ti, uma para Moisés e uma para Elias... ” Lucas 9.33 
AFIRMAÇÃO: Mesmo diante das duas limitações, os discípulos foram com Jesus orar e receberam a recompensa 
ao verem a glória do Senhor. 
 
2) Para ser pleno do poder de Deus, priorize as pessoas espirituais. 
“... Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a 
um monte para orar...” Lucas 9.28 
 
PERGUNTA: Quem são os seus amigos espirituais? 
LÍDER: Havendo ou não silêncio para a resposta encoraje a todos a orar e pedir a Deus um amigo, um parceiro 
espiritual. Aquele que vai orar, compartilhar, exortar e encorajar, com sabedoria. 
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AFIRMAÇÃO: “As amizades são iguais ao botão de um elevador, ou você sobe para bem alto ou desce para muito 
baixo” (Kathiroli Manickam, Índia). 
 
3) Para ser pleno do poder de Deus, priorize a sua transformação pessoal. 
“... Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como 
o brilho de um relâmpago.” Lucas 9.29 
 
A experiência que os discípulos tiveram com Jesus no monte da transfiguração também visou lembrar os seus 
discípulos que o foco é a transformação pessoal. 
 
4) Os resultados de ser pleno do poder do Espírito Santo. Leitura: Marcos 16.14-20 
 
LÍDER: Afirme com todos que pelo poder do Espírito Santo você será: 
Um discípulo parecido com Jesus 
Uma testemunha eficaz 
Um integrador de novos discípulos de Jesus no corpo de Cristo 

Um agente de libertação 
Um profeta na sua geração 
Um transformador de realidades  

 
AFIRME SUA IDENTIDADE EM JESUS CRISTO (leia para que todos possam ouvir) 
Você é sal e luz; 
Você é nova criatura; 
Você foi tirado do reino das trevas e transportado 
para o reino da luz; 
Você foi morto para o pecado; 
Você é um ramo ligado à videira; 
Você é livre; 
Você foi selado com o Espírito Santo;  
Você é rei e sacerdote; 
Você é geração eleita; 

Você é a menina dos olhos de Deus; 
Você é filho por adoção; 
Você foi abençoado com toda a sorte de bênçãos 
espirituais; 
Você é mais do que um vencedor; 
Você é alvo do amor incondicional de Deus; 
Você é herdeiro das promessas; 
Você é cidadão celestial; 
Você tem a vida perfeita de Jesus; 
Está sobre você o poder da ressurreição! 

 
 

3. Questões Para Reflexão ou Discussão  
“Nós nunca estamos realmente preparados fisicamente para viver algo espiritual. Dependemos de algo maior que 
nos levará a isso. Precisamos intencionalmente buscar a plenitude do poder do espírito santo!” 

“Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e 
em plena convicção” I Tessalonicenses 1.5 

 
4. MISSÕES (5 minutos) 

“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém 
como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.” (Atos 1:8) 
De que adianta recebermos esta maravilhosa dádiva, se não nos manifestamos como testemunhas do Cristo 
ressurreto? Vamos fazer um acordo? Hoje seremos testemunhas dEle aqui, afinal, é o nosso chamado. 
Creia, o poder está disponível! 
 
 



 

 

 

Leitura Bíblica Diária 
Creia, o Poder de Deus está disponível 

Maio – 2010 
 

Quarta – Efésios 4:17-32 
Quinta – Efésios 5:1-21 
Sexta – I Coríntios 2:6-16 
Sábado – Gálatas 5:16-26 
Domingo –  Romanos 8:1-17 
Segunda – Romanos 8:18-27 
Terça – João 16:5-16 
 
LEIA A BÍBLIA:  
“Ou este livro o 
afastará do pecado ou 
o pecado o afastará 
desse livro”. Moody  
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