LOUVOR
Façam um louvor a Deus se não houver quem toque pode ser mecânico mesmo, no máximo
duas músicas!
QUEBRA GELO
Fica a critério do ministro de compartilhamento!
PERGUNTAS INICIAIS
•
•

Como você conhece uma pessoa?
Você julga uma pessoa pelo que falam dela ou procura conhece-la primeiro?

O que pensa sobre você, o que mais lhe caracteriza?

TEXTO BASE
João 14:16-17
O Espirito Santo

CARACTERÍSTICAS DO ESPIRITO SANTO:
1) O FRUTO DO ESPIRITO:
O fruto do Espirito é a cultura do reino.
Gálatas - 5.22,23 - “Mas o fruto do Espirito é: Amor, alegria, paz, paciência, afabilidade,
bondade, fé, brandura, temperança; contra essas coisas não há lei.
2) OS DONS DO ESPIRITO:
Os dons do Espirito é poder para a transformação.
I Coríntios -12.8,9,10. “Porque a um é dada, pelo Espirito, a palavra da sabedoria; a outro a
palavra do conhecimento, pelo mesmo Espirito; a outro a fé, pelo mesmo Espirito; a outro os
dons de cura, pelo mesmo Espirito; a outro, a operação de milagres; a outro, a profecia; a
outro, o discernimento dos espíritos; a outro.
Perguntas:
•
•
•
•

Você já desfrutou de algum do fruto do Espirito, tais como Amor, Alegria, Paz,
Paciência, etc.
Já provou de alguns dons do Espirito Santo, tais como falar em línguas, curas
milagrosas, operação de milagres etc.
Você sabe como fazer para estar cheio do Espirito Santo?
Gostaria de ficar cheio do Espirito para edificação da igreja?

CONCLUSÃO
Conversar com as pessoas o que é preciso fazer para estar cheio do Espirito Santo De Deus.
Fazer uma oração pelas pessoas:
Senhor, assim como o foi com senhor Jesus dando – lhe intrepidez para anunciar a tua
palavra, para testemunhar com poder que era o salvador a mim do mesmo espirito o teu
Espirito Santo, para eu ser uma testemunha viva que Jesus Cristo é o Senhor, amém!

