
Agenda da Semana - Anote e Divulgue 
 

Data: Evento: 

Oração Todo dia 
Relógio de Oração  

Participe – Nos informe a melhor 
hora para sua orção. 

Toda Terça-feira – 20h00 

Curso "Maturidade Cristã"  
 

Toda última terça-feira do mês Mulher Plena e Homens de Honra 

Toda Quarta-feira – das 06h as 07h 
 

Oração da Madrugada 

Toda Quarta-feira – 15h00 
 

Mulheres Intercessoras 
 

 
 

Domingo 20/08 – 09h00 e 19h00 
Culto de Celebração da Família. 

 
► Eventos, agenda, cadastros, pedidos de oração, inscrições e outras informações 

acessar o site: www.cgbraganca.com.br 
 

 

 Todo 2º domingo de cada mês é o Dia das Primícias. Traga 1 Kg de alimento não perecível. 
 
 
 

Contribuições financeiras: Banco Caixa Econômica Federal, agência 0293, código 003, c/c 1333-0 ou Banco 
Bradesco, agência 2078-8, c/c 270-4. Por gentileza colocar o comprovante de depósito no envelope (dízimo ou 

gratidão), ou nos informe através do email financeiro@cgbraganca.com.br 
 

Adquira seu livro: 
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 “Confissão Vitoriosa”, do Pr. Carlos Alberto. 

Tema: Confissão com poder e autoridade das boas-novas de 
Cristo (pags. 95 a 109). 

 
 
Sentindo 
 

O que é para você poder e autoridade? 
 

 

Aprendendo 
 

Após o pentecostes (At. 2.1-12), Pedro fez uma pregação ousada 
e esclarecedora, confessando as boas-novas de Cristo com poder 
e autoridade. 
 
“Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e 
naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas” 
Atos 2.41. 
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O cristianismo é muito mais do que uma religião, uma liturgia, um 
conjunto de dogmas ou regras. É uma experiência com Deus que, 
do dia Pentecoste em diante, passou a colocar Seu Espírito nos 
seus discípulos. A partir do momento que entregamos a nossa 
vida a Jesus, Deus se torna nosso Pai, e o Espírito Santo passa a 
morar em nós. E é Ele quem nos dá a capacidade de praticar a 
verdade e cumprir seus propósitos. 
 
Sem essa experiência, apenas nos tornamos religiosos. Seremos 
pessoas que seguem regras e que se frustram, cansam e desistem. 
Por isso precisamos do Espírito Santo e do novo nascimento. 
 
Leiam juntos o texto de Gálatas 5.22 – 23 e respondam: Quem 
gera isso em nós? 
 
Ter as virtudes do Espírito em nós capacita-nos a confessar as 
boas-novas de Cristo em nosso coração, por meio de atitudes, e 
em nossos lábios, por palavras cheias de poder e autoridade. 
 
“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, 
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e 
Samaria, e até os confins da terra” Atos 1.8. 
 
 
 

Refletindo 
 

Existe alguma diferença entre simplesmente confessar com lábios 
as boas-novas de Cristo e fazer isso com poder e autoridade do 
Espírito Santo? Qual? 
 
 

Aplicando 
 

Não deixe de pronunciar esta verdade maravilhosa: “Confesso que 
já fui glorificado espiritualmente com Cristo e que sou morada do 
Espírito Santo. Ele produz amor em mim e me capacita a viver 
plenamente cada área da minha vida, e me dá autoridade para 
destruir as obras do diabo”. 
 
 

Final 
 
 

Orem para que o Espírito Santo se manifeste entre vos e haja 
cura, libertação, palavras de sabedoria e inspiração não só para 
vocês, mas também para aqueles que a célula pretende alcançar. 
 
 
 

 

Versículo para memorizar: 
 

“ Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e 
sobre todo o poder do inimigo; nada lhes fará dano” Lucas 10.19. 
 
 

 

Grande e forte abraço! 
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