
 

        Roteiro para as células a partir de 17 de novembro de 2019 

 

Tema: O Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas    -    Rm 8:26. 
  

 

Introdução: Deus não trabalha na nossa vida, enquanto estivermos usando “mascaras 

da nossa hipocrisia religiosa”. 

- Deus não se impressiona com o nossos discursos, com as nossas expressões, mas,  

diferente do homem, Ele olha para o nosso coração. 

 

Deus não tem  nenhum agrado das nossas fraqueza, entretanto, Ele se agrada da 

nossa sinceridade em reconhecermos as nossas limitações e em fé dependermos da 

ajuda do E.S. no meio da nossa fraqueza. 

- Davi conseguiu agradar a Deus, por ter alcançado esse entendimento - I Cr 29:17.  

- Mas, Deus sempre instruía a Davi dizendo: “Você é rei bem sucedido, mas, não te 

esqueças: Eu te tirei de trás do curral”. 

- Esse alerta que Deus faz é para não confiarmos que somos alguma coisa sem a ajuda 

do Espírito Santo. 

  

Não precisamos nos disfarçar de “super homem”. 

- Davi exorta Salomão preparando-o para que cumprisse o propósito, dizendo:  

- “Eu vou pelo caminho de todos os mortais; coragem, pois e seja homem” - [I Rs 2:2]. 

- Não é preciso ser um “super homem”, ou um anjo, afim de se cumprir o propósito. 

- Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir quem pensa que é alguma 

coisa – [I Co 1:27]. 

- O mérito de toda obra no reino deverá sempre ser Dele. 

 

Viver uma vida no Espírito requer que identifiquemos a cada dia as nossas 

fraquezas. 

- O ministério do Espírito Santo da Graça de Deus, se desenvolve em um paralelo, entre 

depender do “poder e perfeição de Deus” com o reconhecimento das “nossas 

imperfeições e fraquezas”. 

- Sempre que nos relacionarmos com a Sua presença, o E.S. nos convencerá disso. 

 

Conclusão: Entender o valor da humildade é uma compreensão que o adorador aprende 

mais fácil. 

- A adoração é uma atitude que se processa sob a humilhação. 

- Tem gente pagando caro, por não perceber a própria soberba. 

- Todos aqueles que vieram a Jesus adorando,  reconhecendo a sua indignidade e que o 

favor Dele seria suficiente, ficaram livres. 



- Essa foi a chave que aqueles miseráveis usaram para alcançar o coração de Jesus; não 

seria a chave que nos falta usar?      -    Ler e comentar: II Co 12:9. 

Textos bíblicos 

 
  

Romanos 8:26 

26  E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não 

sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por 

nós com gemidos inexprimíveis. 

  

I Cr 29:17. 

E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas; eu 

também na sinceridade de meu coração voluntariamente dei todas estas coisas; e agora 

vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. 

 

  

II Co 12:9 

E Ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 

Por isso, de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse 

sobre mim o poder de Cristo.  

 

 

 

 

 
 

     

 


