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2

PRIMEIRO, VAMOS CONVERSAR
O Seu Guia de Estudo
Antes de iniciarmos este estudo, vamos proceder a algumas explicações. O curso em si
próprio é o instrutor. Fornece uma informação e logo em seguida faz uma pergunta a respeito
do que foi lido. Leva o aluno a estudar a lição, passo a passo.
O curso contém os exercícios a serem feitos (Para Fazer). Procure a resposta (ou
respostas) ou a conclusão da frase da forma mais correcta e circule a letra da sua escolha ou
faça conforme o tipo de pergunta e as instruções dadas. Há algumas questões em que o aluno
é solicitado a fazer outro tipo de exercício além de responder às perguntas. Faça-os também
pois ajudam a fixar bem a lição estudada. Quando há uma referência bíblica não citada no
texto, deve encontrá-la e ler também. No fim de cada lição, deve rever os objectivos para ver se é
capaz de cumprir o que ali lhe é sugerido.

Já que o curso é o próprio instrutor, também informa se as respostas dadas estão certas ou
erradas. Confira as suas respostas com as da secção Verifique as Suas Respostas (página 41).
Não veja as respostas enquanto não responder às perguntas. Depois de terminar confira as
suas respostas com as da lição. Se está a estudar no material de outra pessoa ou se pretende
passá-lo para outra pessoa, escreva as respostas em folhas separadas.
As perguntas aparecem no meio das lições e não apenas no final. O facto das perguntas
aparecerem na própria lição e de responder de imediato:
• Evita que a mente divague.
• Faz uma avaliação da sua compreensão sobre o que acabou de ler.
• Fixa na memória os pontos principais de cada lição.
Este curso é sobre si e a sua vida espiritual. Pode vir a ser uma grande bênção para a sua
vida, pois já o tem sido para milhares de outras pessoas que o estudaram. Mas só tirará
proveito espiritual do que ler aqui se puser em prática. Portanto, tudo o que aprender deve ser
posto em prática imediatamente.

O Exame
Poderá encontrar na última parte do curso os Exames (páginas 43, 45).
Quando acabar de estudar as Lições 1-3, responda às perguntas do Exame das Lições 1-3.
Quando acabar de estudar as Lições 4-6, responda às perguntas do Exame das Lições 4-6.
Siga as instruções dadas no seu Exame. Elas indicam qual o modo correcto de responder a
cada questão. Devolva ambos os Exames ao seu monitor do ICI, logo que os tenha
completado.
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Lição 1
Tem um Amigo – O Espírito Santo
Nesta Lição Estudará:
Um Amigo Muito Especial
Um Amigo que o Ajudará
Um Amigo que o Instruirá
Um Amigo que Tornará Deus Real Para Si
Um Amigo que Encherá a Sua Vida de Amor
UM AMIGO MUITO ESPECIAL
Perguntaram a um homem importante qual o segredo do seu sucesso. Respondeu: “Eu tive um
amigo”, e deixou bem claro para todos que, sem a ajuda daquele amigo a sua vida teria sido um
fracasso total. Ele ajudara-o, encorajara-o nas horas difíceis e apoiara-o. Aquele amigo amava-o, tinha
fé nele e fizera com que a sua vida tivesse valor. Tem um amigo assim? Precisa de um.
Que tipo de amigo gostaria de ter? Por certo há-de querer alguém que o ame, que se interesse por si
e pelos seus problemas, que compartilhe das suas alegrias. Alguém que seja franco consigo, que lhe
diga a verdade mesmo que doa, que lhe mostre os seus erros com delicadeza, procurando ajudá-lo a
melhorar.
Talvez queira que esse amigo seja mais sábio, mais forte e melhor do que você é. Assim, ele
poderia ajudá-lo e orientá-lo no dia-a-dia. Responderia as suas perguntas e ajudá-lo-ia a resolver todos
os seus problemas. E, quanto mais íntimos ficassem, mais semelhante ao seu amigo ficaria – mais
sábio, mais forte e melhor do que é agora.
Jesus foi um amigo assim para Pedro, Tiago, João e os outros discípulos. Foi amigo dos doentes e
curou as suas enfermidades. Foi amigo dos pecadores – perdoou-lhes os pecados e deu-lhes uma vida
nova e pura. Foi amigo de todos os que queriam a Sua amizade: ricos ou pobres, pecadores ou santos,
incultos ou sábios, de qualquer raça ou nacionalidade. Deu-lhes um tipo de amor que era mais
profundo, mais rico, altruísta, e melhor do que qualquer outro já experimentado por eles – o amor de
Deus. Ensinou-lhes a verdade. Ajudou-os em todos os seus problemas.
Mas Jesus estava limitado por ter um corpo humano. Só podia estar num lugar de cada vez. Não
Lhe era possível estar com todos os amigos que necessitavam d’Ele. Por isso, Jesus disse aos Seus
seguidores que voltaria para o céu e enviar-lhes-ia outro Amigo e Ajudador; uma pessoa que poderia
estar com todos eles, ao mesmo tempo, em qualquer lugar onde estivessem.
“Se me amam, obedecem-me; e eu pedirei ao Pai que vos envie outro conselheiro, e este nunca vos
abandonará. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade. O mundo não o pode
receber porque nem o procura, nem o reconhece. Mas vocês, sim, pois ele vive convosco e estará
mesmo no vosso íntimo” (João 14:15-17*).
“Mas a verdade é que melhor vos será que eu me vá, porque se eu não for, não virá o Espírito Santo. Se
eu for, ele virá, pois vou enviá-lo a vocês” (João 16:7*).
O Ajudador que Jesus prometeu enviar é o Espírito Santo, a terceira Pessoa da Trindade. Ele é
exactamente igual a Deus Pai e a Jesus Cristo, o Filho, na Sua natureza, poder e propósito. Sabe todas
as coisas e tem todo o poder. Não tem corpo físico, e pode estar em toda a parte ao mesmo tempo.
Jesus enviou o Espírito Santo, como prometera, para que vivesse naqueles que O quisessem receber.
Foi enviado para fazer por si o que Jesus fez pelos Seus seguidores.
Por vezes não lhe acontece sentir que ninguém o compreende ou se interessa pelos seus
problemas? Deus compreende e interessa-se. Ele sabe exactamente do que é que precisa, e ama-o
tanto que enviou o Espírito Santo para o ajudar e ser um amigo muito especial para si. Neste curso
aprenderá como veio o Espírito Santo, o que Ele fez pelos primeiros cristãos e o que fará por si. Se o
Espírito Santo for seu amigo, nunca mais se sentirá sozinho e indefeso.
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Para Fazer
1

Transcreva e reflicta sobre João 14:16-17.

2

O “conselheiro” que Jesus prometeu enviar é

UM AMIGO QUE O AJUDARÁ
Jesus prometeu enviar um Ajudador. A palavra usada no original em Grego é Paráclito, algumas
vezes traduzida como consolador. Significa “alguém que é chamado para estar ao lado de outrem e
para o ajudar”. Outros nomes descritivos do Paráclito mostram o Seu poder, as Suas responsabilidades
e as maneiras em que Ele poderá ajudá-lo. Ele é chamado de o Espírito de sabedoria, Espírito de
Cristo e Espírito de Deus. Seja qual for o seu problema, o Ajudador tem a solução.
O Espírito da Vida
Está doente e precisa de cura? Em várias partes do mundo, doentes estão a ser curados
milagrosamente, em resposta à oração. Surdos passam a ouvir; cegos começam a ver; paralíticos
deitam fora as suas muletas, tudo pelo poder do Espírito Santo. Ele é o Espírito da vida; todos os seres
vivos recebem vida d’Ele. Ele operou a cura de enfermos através de Jesus, e fá-lo ainda hoje.
Na próxima lição verá a maneira pela qual o Espírito da vida lhe dá vida e saúde para a alma e para
o corpo – vida agradável e plena de satisfação aqui na terra, e uma vida gloriosa e eterna no mundo
para vir. Mas para que possa gozar dessa vida que o Espírito dá, é preciso deixar que Ele o guie.
“Porque, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne; mas, os que são segundo o
espírito, para as coisas do espírito. Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do espírito é
vida e paz” (Romanos 8:5-6).
Para Fazer
3

Escreva sete nomes descritivos do Espírito Santo:

5

4

Gostaria de ter o Espírito Santo como Amigo e Ajudador?

5

Deseja conhecer melhor o Espírito Santo?

6

Leia cuidadosamente e reflicta sobre a passagem de Romanos 8:5-6.

O Espírito Santo
Acha difícil viver como sabe que deve viver? Gostaria de ser um crente melhor? Quem o ajuda
nessa área é o Espírito Santo, ou Espírito de santidade. “Santo” quer dizer “separado do pecado e
entregue a Deus”. O Espírito Santo mostra-nos como os nossos pecados são terríveis, e ajuda-nos a
livrarmo-nos deles. À medida que deixarmos que Ele assuma o controle sobre a nossa vida Ele levarnos-á para mais perto de Deus e distanciar-nos-á de pecados tais como: orgulho, teimosia, mau génio,
preconceito, ódio, ressentimento, preguiça, auto-compaixão, rebelião, ganância e pensamentos ou
acções impuros.
É possível que precise de se libertar de algum mau hábito. Se é crente, o seu corpo é o templo do
Espírito Santo. Ele ajudá-lo-á a libertar-se de hábitos prejudiciais. Muitos viciados em drogas têm
sido completamente libertos pelo Espírito Santo. Nesses casos, a ciência médica e a assistência social
só tinham conseguido dar alívio temporário. Num último e desesperado esforço para se libertarem do
vício, voltaram-se para Deus procurando ajuda. Após terem aceitado o Senhor Jesus como Salvador,
pediram ao Espírito Santo que os enchesse e lhes desse poder para viverem para Deus. Quando o
Espírito Santo os encheu, também os libertou do vício de drogas. Encheu-os do amor de Deus e do
desejo de ajudar os outros. Muitos deles, agora, estão a pregar o evangelho. Têm uma vida pura
porque o Espírito de santidade vive neles.
“Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão
do sangue de Jesus Cristo: graça e paz vos sejam multiplicadas” (1 Pedro 1:2).
Para Fazer
7

Está preso a vícios ou a pecados dos quais deseja que o Espírito Santo o liberte? Faça uma
lista deles, para Ele e você verem. Peça que Ele assuma o controle e o liberte dessas coisas.

UM AMIGO QUE O INSTRUIRÁ
O Espírito da Verdade
Da mesma forma que Jesus ensinou a verdade aos Seus discípulos e respondeu às suas perguntas,
também o Espírito Santo vai ensinar-lhe e responder-lhe às perguntas em relação a Deus. Ele vai
mostrar-lhe o propósito da vida e ajudá-lo a compreender melhor a Bíblia. Factos bíblicos que sempre
lhe pareceram confusos, de repente tornar-se-ão compreensíveis.
“Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade...” (João 16:13).
Recentemente, num seminário, alguns alunos receberam o Espírito Santo. Verdades bíblicas
subitamente “criaram vida”. Os professores ficaram impressionados com a boa compreensão dos
factos espirituais que eles demonstraram. O Espírito da verdade tinha chegado.
Para Fazer
8

Transcreva e reflicta sobre João 16:13.

9

Deseja que o Espírito da verdade o instrua?

6

O Espírito de Sabedoria
Já ficou a perguntar a si próprio o que deve fazer em certas situações ou como irá resolver os seus
problemas? O Espírito de sabedoria veio para ajudá-lo nisto. Ele vai guiá-lo e indicar-lhe o que é
melhor para a sua vida. Na lição 4 verá como é que Ele faz isso.
Deseja sabedoria para trabalhar para Deus? No livro de Actos vemos que os diáconos tinham de
ser homens cheios do Espírito para que pudessem fazer o seu trabalho como deviam. Talvez seja
professor da escola dominical, ou faça trabalho de evangelismo pessoal, ou até mesmo pregue. O
Espírito de sabedoria deseja enchê-lo e ajudá-lo da mesma maneira que encheu e ajudou os obreiros
da igreja primitiva.
“E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, com que falava” (Actos 6:10).

Para Fazer
10

Necessita ser cheio do Espírito de sabedoria?
Porquê?

UM AMIGO QUE TORNARÁ DEUS REAL PARA SI
O Espírito de Deus
Deus é real para si? Ele é apenas um Senhor distante a quem pede ajuda somente em situações de
grande crise? Ou é um Pai celeste que se interessa por cada pormenor da sua vida? E as suas orações?
São pequenos discursos que pronuncia, motivado pelo sentido do dever? Ou diálogos francos com o
Pai? O Espírito de Deus veio para que conheça melhor o Pai.
“Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as
profundezas de Deus. Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem,
que nele está? Assim, também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não
recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o
que nos é dado gratuitamente por Deus” (1 Coríntios 2:10-12).
O seu professor está a orar por si como Paulo orou pelos crentes de Éfeso.
“... lembrando-me de vós nas minhas orações, Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da
glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, Tendo iluminados os olhos
do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da
glória da sua herança nos santos, E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que
cremos, segundo a operação da força do seu poder” (Efésios 1:16-19).
Para Fazer
11

Leia cuidadosamente e reflicta sobre Efésios 1:16-19. Faça dessa passagem bíblica uma
oração por si mesmo e por outros.

12

1 Coríntios 2:10-12 diz-nos que Deus se revela a nós de que maneira?

7

O Espírito de Cristo
O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, tornou Jesus real para si quando Ele o salvou. Fez com que
soubesse que Cristo não era apenas um grande Mestre que viveu há muito tempo. Ele apresentou-o
pessoalmente a Jesus, o Filho de Deus, e ajudou-o a aceitá-Lo como Salvador, Senhor e Rei eterno.
Ele uniu-o a Cristo, e fê-lo membro do corpo de Cristo, a igreja. Esta união é muito real, pois Cristo
vive em si através do Seu Espírito.
O Espírito Santo já estava com os discípulos antes do dia de Pentecostes, mas Jesus prometeu-lhes
que depois, o mesmo Espírito enchê-los-ia de maneira diferente. O próprio Jesus baptizá-los-ia com o
Espírito. Quando isso aconteceu, o Espírito Santo ensinou-lhes mais verdades acerca de Jesus e deulhes poder para testemunhar de Cristo a outros.
Da mesma forma, hoje em dia, todos os que nasceram de novo têm o Espírito de Cristo, mas Jesus
quer baptizá-los com o Seu Espírito para que sejam testemunhas mais eficazes. Estudaremos isso
mais detalhadamente noutra lição.
“Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei-de enviar, aquele Espírito de verdade,
que procede do Pai, ele testificará de mim... Ele me glorificará, porque há-de receber do que é meu, e volo há-de anunciar” (João 15:26; 16:14).
Para Fazer
13

Peça que o Espírito Santo tornasse Jesus mais real para si.

UM AMIGO QUE ENCHERÁ A SUA VIDA DE AMOR
A maior necessidade do mundo actual é um amor desinteressado – o amor que somente Deus pode
dar. Deus pode usá-lo para ajudar a suprir essa necessidade se deixar que o Espírito Santo o encha
desse amor.
No tempo do Velho Testamento, Deus falou aos profetas e fê-los sentir o Seu amor. Eles, por sua
vez, falaram desse amor ao povo, mas mesmo assim muitos continuaram a pensar em Deus como se
Ele fosse um Juiz severo, pronto a castigá-los pelos seus pecados. Não compreenderam que Ele queria
salvá-los dos seus pecados e ser um Pai para eles.
Finalmente, Deus enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para viver entre os homens e mostrar à
humanidade como Deus realmente é. Nos ensinos de Jesus aprendemos que Deus tem um maravilhoso
amor por todos os homens. Na vida de Jesus vemos esse amor em acção. Na morte e ressurreição de
Cristo, temos a prova do amor de Deus.
Esse facto, sucedido há dois mil anos, pode parecer-nos muito distante. Ficamos tão envolvidos
com os problemas actuais – guerras, fome, violência, crime – que nos perguntamos se Deus realmente
se importa com o que está a acontecer. É preciso que tenhamos um encontro pessoal com Ele e
vejamos por nós mesmos que Ele nos ama verdadeiramente.
Assim, o Espírito Santo veio para lhe proporcionar um encontro pessoal com Deus. Como Jesus
veio para revelar o amor do Pai, o Espírito Santo veio para revelar o amor do Pai e do Filho. Ele
derramará um amor tão maravilhoso no seu coração que será impossível descrevê-lo. Esse enchimento
de amor tem início na conversão. Depois, quando se é baptizado com o Espirito Santo, parece que a
capacidade de receber o amor de Deus aumenta. E em cada momento que passa, nos anos seguintes, o
amor de Deus transbordará pelo constante enchimento do Espírito Santo.
“... o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado”
(Romanos 5:5).
São cinco os aspectos do amor que encherão a sua vida:
1. O amor de Deus por si.
2. O seu amor por Deus.
3. O amor de outros crentes por si.
4. O seu amor por outros crentes.
5. O Seu amor por todo o mundo.

8

Várias pessoas que foram cheias com o Espírito descrevem a experiência desta maneira: “Foi um
baptismo de amor. De repente senti um grande amor por Deus e pela Sua Palavra.”
“O Espírito Santo deu-me um amor diferente pela minha família, por outros crentes e até por pessoas
por quem eu tinha inimizade.”
“O Espírito Santo tornou o Calvário real para mim. O meu coração encheu-se de gratidão a Deus, e
um grande amor por Deus fluiu dentro de mim, expressando-se através dos meus lábios em louvor a
Ele.”
“Os soluços sacudiam o meu corpo enquanto o amor de Deus pelos perdidos enchia o meu coração, e
o Espírito Santo, através de mim, intercedia pela salvação deles.”
A experiência dos nossos dias segue o mesmo padrão que encontramos na igreja primitiva: “Vede
como se amam uns aos outros.” Para qualquer lugar que for, irá sentir o amor dos irmãos e irmãs
cheios do Espírito. Se deixar que o Espírito Santo o encha de amor, terá acesso a uma vida tão cheia
de alegria que nunca sonhara ser possível.
Para Fazer
14

Decore Romanos 5:5.

15

Copie a lista dos cinco aspectos do amor. Pode reproduzi-lo de memória?

16

Enquanto está a fazer este curso, leia diariamente pelo menos um capítulo do livro de Actos.
Sublinhe o nome do Espírito Santo sempre que o encontrar. Mais tarde dirá quantas vezes o
Espírito Santo é mencionado em cada capítulo.

17

Se queremos que o Espírito Santo nos ajude, o primeiro passo é reconhecer a nossa
necessidade. Escreva N depois de cada título d’Ele se sente uma certa necessidade
(ajuda do Ajudador, etc.)
Ajudador

Espírito da Verdade

Consolador

Espírito de Cristo

Espírito de Deus

Espírito de Sabedoria

Espírito da Vida

Espírito Santo

9

Lição 2
O Espírito Santo Dá-lhe Vida
Nesta Lição Estudará
Vida e Saúde Para o Corpo
Vida e Saúde Para o Espírito
Um Propósito Para a Vida
A RAZÃO DA VINDA DO ESPÍRITO
O Espírito Santo veio para nos dar a capacidade de pensar do mesmo modo que Deus pensa. O
modo de pensar natural do homem tem o EU como centro das atenções; é egoístico. A realização do
plano de Deus exige altruísmo – que demos de nós mesmos. O nosso pensamento ocupa-se com o
bem-estar pessoal; Deus interessa-Se pelos outros. Por isso, é imperativo que alguma coisa aconteça, e
leve os nossos pensamentos a entrarem em harmonia com os pensamentos de Deus. Foi para isso que
o Espírito veio.
Outra razão do Espírito ter vindo foi para nos tornar capazes de partilhar dos sentimentos de
Deus. Um desses sentimentos é o amor. Não é natural que o homem tenha interesse profundo pelos
perdidos, sacrifique o seu tempo e energias, e ore pelos que estão no pecado. Só o Espírito de Deus
consegue colocar esse tipo de amor no nosso coração.
O Espírito veio também para nos tornar capazes de orar segundo a vontade de Deus. Orar, não
movidos pela nossa própria força, mas pela força do próprio Deus; orar pedindo aquilo que Ele deseja
que nós recebamos. Não sabemos como orar e nem temos capacidade para nos apresentarmos perante
o Senhor. O Espírito auxilia-nos nessa fraqueza. Este é, pelo menos, um dos aspectos importantes do
fenómeno de glossolália, ou seja, do dom de línguas. Judas exorta-nos a edificarmo-nos “... a vossa
santíssima fé, orando no Espírito Santo” (Judas 20). Que privilégio abençoado o nosso, de ultrapassar a
barreira da compreensão humana e, “... orando no Espírito”, entrar no Santo dos santos, numa
sociedade vital com Deus no ministério da intercessão!
Finalmente, o Espírito veio para nos tornar capazes para a obra de Deus. O método divino é:
“... Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos” (Zacarias 4:6).
VIDA E SAÚDE PARA O CORPO
A Vida que Vem do Espírito da Vida
Recebeu do Espírito uma dádiva mais preciosa do que todo o ouro e a prata do mundo – a vida.
Espírito de Deus e Espírito da vida são dois nomes descritivos dados ao Espírito Santo. Ele tomou
parte na criação do mundo, juntamente com Deus Pai e com o Senhor Jesus Cristo. O Espírito trouxe
vida à terra. O Seu poder vitalizante é a força que age nas leis naturais, fazendo-as funcionar. O Seu
amigo, o Espírito da vida, agiu através das leis naturais realizando o milagre da vida que o trouxe ao
mundo.
“O Espírito de Deus me fez; e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida” (Job 33:4).
Para Fazer
1

Transcreva e reflicta sobre Job 33:4.

2

Cite os dois nomes do Espírito Santo mencionados nesta parte da lição.

10

A Saúde que Vem do Espírito da Vida
Quem é que pode dar-lhe forças quando se sente fraco? Ou restaurar-lhe a saúde quando está
doente? Quem é que pode protegê-lo dos elementos tóxicos existentes no meio-ambiente? Ou das
doenças a que está exposto? Quem é que pode dar-lhe paz e livrá-lo das tensões nervosas causadas
pelos problemas da vida diária? Quem é que pode vencer a força do vício do álcool e das drogas?
Quem é que pode fazer com que o surdo ouça, o cego veja, e o paralítico volte a andar? Quem é que
pode curar o cancro, a lepra, doenças cardíacas, ou qualquer outro tipo de doença? Quem é que pode
até ressuscitar os mortos? O seu Amigo, o Espírito da vida. Aquele que fez o nosso corpo sabe
também como restaurar-lhe a saúde.
O Espírito age de maneiras diversas para curar. Muitos são curados quando aceitam Jesus como
Salvador. Outros, quando passam pelo baptismo nas águas; outros ainda, quando são baptizados com
o Espírito Santo. Muitos são curados instantaneamente, ao receberem a oração da fé; outros,
gradualmente. Alguns são curados enquanto estão a ler a Bíblia; outros durante a ceia do Senhor;
outros ainda durante um culto, ou quando estão em oração, ou mesmo a trabalhar. Quando os filhos de
Deus oram e crêem, o Espírito da vida derrama a Sua vida e vigor sobre aquele por quem se está a
orar.
O Espírito da vida comunica saúde não só ao corpo, mas também à mente e ao sistema nervoso.
Liberta da depressão, do medo, e de tudo que é doença mental. E também continua a libertar das
forças demoníacas, como Jesus fazia quando estava aqui na terra. O Espírito Santo operava através de
Jesus, trazendo cura e saúde a todos os que tinham necessidade.
“Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o qual andou fazendo bem, e
curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele” (Actos 10:38).
Depois de voltar ao céu, Jesus enviou o Espírito Santo para ficar no Seu lugar. O Espírito Santo
encheu os crentes e continuou a fazer, através deles, os mesmos milagres que fizera através de Jesus.
“E muitos sinais e prodígios eram feitos, entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos,
unânimemente, no alpendre de Salomão... E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a
Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados”
(Actos 5:12, 16).
O Espírito deu aos primeiros cristãos os dons sobrenaturais (carisma) de que necessitavam para
continuar o trabalho que Jesus tinha iniciado. Desses dons, nove são mencionados em 1 Coríntios 12.
Entre eles estão os dons da fé, de cura e de milagres.
“E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; E a outro, a
operação de maravilhas...” (1 Coríntios 12:9-10).
Actualmente, muitos crentes estão a reconhecer que a maneira como o Espírito agia na Igreja
primitiva, segundo o livro de Actos, é também o padrão de Deus para a Igreja dos nossos dias. Estão a
pedir que o Espírito Santo os encha e manifeste, através deles, os Seus dons. E é exactamente o que
Ele está a fazer. Como consequência disso, muitos estão a receber cura pelo poder do Espírito Santo,
em resposta à oração deles.
Tiago indica uma receita para quem precisa de cura. Deve chamar os anciãos da igreja para que
orem por ele. “Anciãos” podem ser o pastor, o evangelista da igreja ou os diáconos. Na Bíblia, o
azeite é um símbolo que representa o Espírito Santo. Era costume ungir-se alguém com azeite sendo
esse acto uma demonstração de que aquela pessoa pertencia a Deus e estava a confiar no Espírito
Santo para fazer a obra de cura. É o Espírito, e não o azeite, quem realiza a cura.
“Está alguém entre vós doente? chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite,
em nome do Senhor; E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido
pecados, ser-lhe-ão perdoados” (Tiago 5:14-15).
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Quem crer no Senhor Jesus, também pode ser usado pelo Espírito Santo para levar saúde a outros.
Pode mostrar-lhes na Bíblia que Jesus curava os doentes, e assegurar-lhes que, ainda hoje, Ele ouve e
responde às orações dos crentes, curando as pessoas através do poder do Espírito Santo. Cada crente
tem o direito de orar pelos doentes e esperar que sejam curados. Porquê? Jesus prometeu! Por isso,
creia!
“E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demónios; falarão novas línguas;
Pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as
mãos sobre os enfermos, e os curarão” (Marcos 16:17-18).
Para Fazer
Preencha os espaços em branco:
3

De acordo com a promessa de Jesus em Marcos 16:17-18, os
sobre os doentes e

4

poderiam pôr
.

O Espírito Santo realiza milagres de cura nos nossos dias?

A Ressurreição que Vem do Espírito da Vida
O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos e transformou o Seu corpo. Ele fará o mesmo
por si. O Espírito Santo vive agora em nós, os filhos de Deus, para nos dar a vida abundante que Jesus
prometeu. Um dia ele dará a vida ressurrecta a todos os que crêem em Jesus. Transformará os nossos
corpos e subiremos nos ares para nos encontrarmos com Jesus. Nos nossos corpos transformados
jamais saberemos o que são fraqueza, dor, doença ou morte!
“E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o espírito vive, por
causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que
dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em
vós habita” (Romanos 8:10-11).
Para Fazer
5

Leia cuidadosamente e reflicta sobre a passagem de Romanos 8:10-11.

6

Agradeça a Deus pela esperança da ressurreição.

VIDA E SAÚDE PARA O ESPÍRITO
Vida Espiritual
Necessita mais que, simplesmente, uma vida física. Precisa da vida eterna que Deus tem para dar
ao seu espírito. Jesus morreu em seu lugar para lhe dar essa vida, e o Espírito Santo é quem lha
comunica a si. A mudança que Ele opera na sua vida é tão grande que Jesus a denominou de novo
nascimento. Usamos também a palavra conversão para indicar essa mudança. Ninguém pode tornar-se
filho de Deus nem ir para o céu sem antes ter experimentado o milagre do nascimento espiritual. Jesus
disse:
“O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter
dito: Necessário vos é nascer de novo” (João 3:6-7).
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Eis o que o Espírito Santo fez por si quando se converteu:
1. O Espírito Santo levou-o a Cristo. Preparou-o para a conversão fazendo com que visse que era
pecador e que estava condenado a uma separação eterna de Deus. Mostrou-lhe que não podia
salvar-se a si mesmo e ajudou-o a compreender que Jesus morreu em seu lugar. Fez com que
desejasse deixar os seus pecados e receber o perdão que Jesus lhe oferecia. Tornou Cristo real para
si e ajudou-o a aceitá-Lo como seu Salvador.
2. O Espírito Santo quebrou o poder que o pecado tinha sobre si, deu-lhe uma nova natureza e fê-lo
filho de Deus.
“Porque, a lei do espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte”
(Romanos 8:2).
“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus” (Romanos 8:14).
3. O Espírito Santo veio morar em si para ajudá-lo, guiá-lo e para lhe dar a certeza de que é filho de
Deus.
“Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de
Deus, e que não sois de vós mesmos?” (1 Coríntios 6:19).
“E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai”
(Gálatas 4:6).
“Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o
espírito de adopção de filhos, pelo qual clamamos; Aba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso
espírito, que somos filhos de Deus” (Romanos 8:15-16).
Para Fazer
7

Os passos acima descrevem a sua experiência de conversão?

8

Se algum deles parece estar a faltar, leia novamente os três passos, e ore a respeito de cada um
pedindo que o Espírito Santo faça essa obra na sua vida.

Saúde Espiritual
Cada um de nós alimenta-se, veste-se e cuida do seu corpo da melhor maneira possível. Porquê?
Porque queremos ver o nosso corpo satisfeito, que tenha conforto, e que permaneça forte e saudável.
Também precisa cuidar do seu espírito, se quer vê-lo satisfeito, alegre, forte e saudável.
A oração é tão importante para o espírito como o ar que respiramos é para o nosso corpo. Na
próxima lição, verá como o Espírito Santo o ajuda a orar.
A Palavra de Deus é alimento para o seu espírito. O Espírito Santo veio para ajudá-lo a
compreender a Bíblia. Ele é o Autor da Bíblia e por isso compreende tudo o que ela contém. Há muito
tempo, o Espírito Santo inspirou homens de Deus para escreverem na Bíblia aquilo que precisa saber.
“Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus
falaram, inspirados pelo Espírito Santo” (2 Pedro 1:21).
Jesus prometeu aos Seus discípulos que quando o Espírito Santo viesse Ele instruí-los-ia. Depois
de serem baptizados com o Espírito, no dia de Pentecostes, eles passaram a compreender melhor a
Palavra de Deus. Muitos que agora recebem o baptismo do Espírito Santo têm a mesma experiência.
“... o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará
lembrar de tudo quanto vos tenho dito” (João 14:26).
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“E deste o teu bom espírito, para os ensinar...” (Neemias 9:20).
No livro Católicos Pentecostais, Kevin e Dorothy Ranaghan incluíram muitos testemunhos como
estes:
“De repente, senti-me fortemente atraído para as escrituras. Pareciam incrivelmente claras para mim.
A oração tornou-se um motivo de grande alegria.”
“Voltei para o quarto e fiquei acordado até às três da madrugada a ler Salmos e Actos. Não conseguia
por a Bíblia de lado. Queria ler cada vez mais.”
“Depois dessa experiência, o Espírito Santo já me ensinou mais sobre as Escrituras do que eu teria
aprendido durante a vida toda, pelo meu próprio esforço. Agora, quando leio a Bíblia, as palavras
tornam-se vida, porque Cristo vive para mim.”
Para Fazer
9

Transcreva e reflicta sobre João 14:26.

10

Medite na sua atitude quanto à leitura bíblica. Tem mesmo prazer nela? Gostaria de
compreender melhor o que a Bíblia diz?

11

Agradeça a Deus pela Bíblia e pelo privilégio da oração. Todos os dias antes de ler a Bíblia,
peça ao Espírito Santo que lhe fale através dela.

Crescimento Espiritual
Quantas vezes já ouviu alguém dizer algo assim: “Olha só aquele menino! Cada dia que passa, fica
mais parecido com o pai.” À medida que a criança cresce, geralmente fica cada vez mais parecida
com os pais. E você? Está a ficar mais parecido com o seu Pai celeste? Crescerá espiritualmente à
medida que deixar o Espírito Santo orientá-lo no seu dia-a-dia. Outros poderão notar em si
características que o fazem parecido com o seu Pai celeste. Essas características são muitas vezes
chamadas de frutos do Espírito.
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança” (Gálatas 5:22).
Quando nasceu, era uma criança indefesa que pouco ou nada podia fazer, mas, à medida que foi
crescendo, foi ficando mais forte. Com o tempo, novas experiências vieram e foram-lhe ensinados a
fazer coisas que não sabia fazer antes. Deus também leva os Seus filhos a passarem por muitas
experiências espirituais: bênçãos, provações e trabalho para Ele. Essas experiências ajudam o crente a
crescer espiritualmente.
O Baptismo no Espírito Santo é uma experiência espiritual que Deus deseja para todos os Seus
filhos. Alguns, chamam a essa experiência de “ser cheio do Espírito”. Lembre-se que o Espírito Santo
tem a mesma natureza que Deus Pai e que O Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo quer enchê-lo
completamente de maneira que a sua natureza fique saturada com a natureza de Deus. A natureza de
Deus é amor e santidade. Assim, quando estiver cheio do Espírito Santo, estará também cheio de amor
e santidade.
Pegue, por exemplo, numa esponja seca. Se a colocar num balde de água, ela absorverá ao máximo
a água do balde. Se a tirar de lá, ficará a pingar água. Sacuda, aperte, e bata na esponja – o que
acontece? Ela deixa sair aquilo de que está cheia. Você é a esponja. Jesus quer baptizá-lo no Espírito
Santo, quer mergulhá-lo no Espírito da vida até todo o seu ser estar impregnado da Sua natureza.
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Quando estiver cheio do Espírito, problemas poderão sacudi-lo, pessoas poderão feri-lo mas os
problemas e as pressões da vida somente farão fluir de si o amor de Deus, que há na sua vida.
John L. Sherrill, escritor episcopal e autor do livro Eles Falam em Outras Línguas, diz o seguinte
sobre o seu baptismo no Espírito Santo:
“No momento do baptismo no Espírito Santo, tive uma impressão avassaladora: fiquei banhado,
cercado e lavado pelo amor... Ficamos tão empolgados com o aspecto do poder do Espírito Santo.
Mas a natureza desse poder – estou plenamente convencido – é o amor. Descobri que o amor é o
ingrediente secreto dessa espécie de santidade transformadora. Quando em contacto com o amor, de
uma forma tão avassaladora, no baptismo com o Espírito Santo, vi que eu tinha sido purificado,
edificado, e curado. E conheci uma forma de plenitude que nunca antes sonhara (1965, páginas 130131).”
Para Fazer
12

Decore Gálatas 5:22-23.

13

Cite duas características da natureza de Deus que os outros devem poder ver nos filhos de
Deus.

UM PROPÓSITO PARA A VIDA
Não nasceu apenas para cuidar de si mesmo. A Sua vida física tem um propósito mais elevado do
que meramente, cuidar do bem-estar do corpo. Da mesma maneira, a sua vida espiritual é mais do que
cuidar do seu espírito. Nasceu para ter parte no grande plano de Deus. Ele tem um plano e uma obra
específicos para a sua vida.
O Espírito Santo deseja ajudá-lo a encontrar o seu lugar no plano de Deus. Deixe que Ele o guie, e
descobrirá o verdadeiro significado e propósito da vida. Ele dar-lhe-á a conhecer uma causa pela qual
vale a pena viver e até mesmo morrer – a causa de Cristo. O Espírito fará de si uma testemunha de
Cristo em dois aspectos: usará as suas palavras e a sua vida transformada por Cristo. Ele firmará os
seus passos no caminho do céu e ajudá-lo-á a convidar outros a seguirem consigo para o lar celestial.
“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 Judeia e Samaria, e até aos confins da terra” (Actos 1:8).
Para Fazer
14

Agradeça ao Espírito Santo por ter vindo a ser seu amigo e ajudador.

15

Complete: As nossas vidas podem ter propósito se permitirmos que elas sejam dirigidas pelo
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Lição 3
O ESPÍRITO AJUDA-O A ORAR
Nesta Lição Estudará:
O Espírito Ensina-o a Orar
O Espírito Ajuda-o a Adorar a Deus
O Espírito Ajuda-o a Confessar
O Espírito mostra-lhe o que Pedir
O Espírito Orará Através de Si
ALEGRIA NA ORAÇÃO
Eis alguns testemunhos de estudantes que recentemente foram baptizados com o Espírito Santo:
“Aconteceu, no entanto, algo de novo no campo da oração, o que, para muitos de nós, foi o início de
uma vida de fé mais profunda... Muitos foram levados a passar longos períodos em oração, onde a
nota predominante era o louvor a Deus.”
“Orar tornou-se de facto uma alegria. Sentia de uma maneira tão forte o amor e a presença de Deus
que me lembro de ter ficado uma meia hora na capela, simplesmente a rir de alegria por causa do
amor de Deus.”
“Os momentos de oração eram os mais felizes de todos. Comecei a experimentar a alegria da oração...
Nunca tinha louvado a Deus assim. Dantes, eu orava apenas quando precisava de algo, ou para
agradecer as bênçãos recebidas, e também, por saber que todo o bom crente deve orar para viver mais
perto de Deus. Agora, louvar a Deus passou a ser puro gozo. Tenho experimentado uma grande
proximidade de Deus e muita alegria nesses períodos de oração.”
“Se eu tivesse que contar precisamente o efeito que o baptismo do Espírito Santo teve na minha vida,
diria que fez com que “ser crente” se tornasse uma experiência empolgante. Conhecendo o Pai e o
Filho mais intimamente, pude sentir um “sabor” do que será a vida eterna. Não tenho mais medo de
pedir ao Espírito Santo a orientação, o conforto e o poder que necessito para viver a vida cristã.”
O ESPÍRITO ENSINA-O A ORAR
Que lugar a oração ocupa na sua vida? É um dever, ou um agradável diálogo com Deus? Sente-se
perto de Deus quando ora? As suas orações são respondidas? Gostaria de cooperar com Deus no
ministério da oração e ver resultados maravilhosos? Tem um amigo especializado no ensino da oração
– o Espírito Santo.
Nós já vimos que o Espírito Santo torna Deus real. À medida que o Espírito revela o amor de Deus
por si, o seu amor por Deus aumenta, fazendo com que deseje ficar mais tempo com Ele em oração. A
revelação desse amor dá-lhe a certeza de que Deus realmente se interessa por si, e assim sente
liberdade para pedir a Deus as coisas de que necessita.
O Espírito dá-lhe fé para pedir, e certeza de que Deus ouviu e irá responder. Ele usa a Bíblia para
ensiná-lo a orar. A Bíblia deixa claros os assuntos sobre os quais devemos orar e também os
resultados que devemos esperar. O Espírito torna reais para si as promessas de Deus e ajuda-o a
apropriar-se delas.
Orar é falar com Deus, quer através de palavras audíveis, quer em pensamento apenas. A oração
deve ter a forma de um diálogo – devemos falar e também ouvir o que Deus tem para dizer. Quando
falamos com Deus devemos fazer três coisas:
1. Adorá-Lo
2. Confessar os nossos pecados e erros.
3. Pedir-Lhe aquilo de que necessitamos
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Ilustrando, imagine as suas orações como se fossem rodas – rodas que o auxiliariam a prosseguir
na sua vida e serviço cristãos. Uma roda partida, incompleta, não iria muito longe, pois não? O
Espírito Santo deseja ajudá-lo em cada aspecto da oração.
Para Fazer
1

O que é a oração?

2

Cite os três aspectos importantes da oração.

Marque com um X qualquer dos aspectos que considera deficiente ou inexistente nas suas orações.
O ESPÍRITO AJUDA-O A ADORAR A DEUS
Que lugar dá à adoração nas suas orações? Na adoração expressamos o nosso amor a Deus. Se não
há amor, não há verdadeira adoração, apenas formalismo sem conteúdo. O Espírito Santo leva-o à
presença de Deus e ajuda-o a corresponder ao Seu amor. Há ocasiões em que as palavras de um hino
expressariam melhor o seu amor a Deus – cante, então, para Deus. Outras vezes o louvor pode ser
expresso em palavras, e mesmo no silêncio podemos manifestar a nossa gratidão pela bondade do
Senhor.
“Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito” (Efésios 2:18).
“... nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne” (Filipenses 3:3).
“Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade” (João 4:24).
Eis o testemunho do grande pregador, Charles Finney:
“Ao entrar no quarto e ao fechar a porta, pareceu-me que me encontrava frente a frente com Jesus...
Ele não disse nada, mas o Seu olhar era tal que me levou a prostrar-me aos Seus pés. Chorando como
uma criança, confessei-Lhe aquilo que a minha voz embargada me permitia... Ao virar-me, à procura
de um banco ao lado da lareira, recebi um poderoso baptismo do Espírito Santo... Nenhumas palavras
podem expressar o amor maravilhoso que foi derramado no meu coração. Chorei de amor e alegria.”
Gostaria que a adoração fizesse parte da sua vida diária? Isso será possível se cooperar com Deus
nestes cinco pontos:
1. Leia um Salmo todos os dias. Os Salmos ajudá-lo-ão a ser mais grato a Deus.
2. Preste atenção às orações mencionadas na Bíblia. São o padrão que deve seguir.
3. Quando orar, adore a Deus primeiro, antes de pedir aquilo que necessita. Pense no que Ele deseja e
não apenas no que você quer.
“Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos: louvai-o e bendizei o seu nome”
(Salmo 100:4).
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4. Cante hinos de adoração e acções de graças. Cante em louvor a Deus na sua casa e na igreja. Pense
na letra do hino e cante-o com coração. É possível que o Espírito Santo até lhe dê um novo hino de
adoração a Deus.
“... enchei-vos do Espírito; Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e
salmodiando ao Senhor no vosso coração; Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em
nome do nosso Senhor Jesus Cristo” (Efésios 5:18-20).
5. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo. Muitos daqueles que são cheios com o Espírito testificam da
alegria e liberdade que encontraram na adoração. O Espírito Santo quer ajudá-lo a ter a mesma
bênção.
Para Fazer
3

Agradeça a Deus por ter mandado o Espírito Santo para ajudá-lo a adorá-Lo. Depois, durante
cinco minutos, louve a Deus, e agradeça-Lhe pelas Suas bênçãos, sem pedir nada.

4

Leia o Salmo 145 em voz alta, para Deus. Escolha um hino de adoração e cante-o para Deus.

5

Faça uma lista de coisas pelas quais está grato a Deus. Agradeça-Lhe por elas.

O ESPÍRITO O AJUDA A CONFESSAR
Já alguma vez sentiu que suas orações não estavam a chegar até a Deus, que era como se elas não
passassem do tecto? O Espírito Santo quer ajudá-lo a livrar-se de tudo o que atrapalha as suas orações.
De que maneira age uma criança quando está a desobedecer ao pai? Fica alegre ao vê-lo? Corre para
se encontrar com ele, ou procura evitá-lo? Até mesmo quando precisa do seu pai, não tem a liberdade
de ir até ele, porque o sentimento de culpa cria uma barreira entre eles. É preciso que ela confesse o
que fez, peça ao pai que a perdoe, e pare de desobedecer. Depois disso, ela sente-se segura
novamente; volta-lhe a confiança e pode então pedir ajuda.
O mesmo acontece entre nós e Deus. Só que muitas vezes não reconhecemos as nossas faltas. O
Espírito Santo vem em nosso auxílio mostrando-nos os nossos erros, fazendo-nos sentir como os
nossos pecados são terríveis e ajudando-nos a confessá-los a Deus. Se agimos mal com alguém, Ele
leva-nos a pedir perdão àquela pessoa e ajuda-nos a fazer tudo para corrigir o que está errado. Esse é
um dos aspectos presentes nos avivamentos que tem havido desde os tempos bíblicos.
Jonathan Goforth dá-nos vários exemplos disso no seu livro Quando o Fogo do Espírito Abrasou a
Coreia. Durante vários meses os missionários presbiterianos e metodistas reuniram-se diariamente
para orar por um avivamento. O grande avivamento que veio, durou muitos anos e produziu igrejas
fortes e espirituais. Tudo começou numa das bases missionárias em Ping Yang.
“O culto estava a realizar-se como de costume quando vários dos presentes começaram a chorar,
confessando os seus pecados. O Sr. Swallen disse que nunca tinha visto uma coisa tão estranha.
Anunciou um hino, esperando, com essa iniciativa, conter a onda de emoção que dominava a
congregação. Fez várias tentativas, mas sem sucesso. Maravilhado, compreendeu então que outra
Pessoa estava a dirigir a reunião.”
Depois disso, os crentes da igreja mãe, em Ping Yang, ficaram na expectativa de que Deus os
abençoasse de maneira especial durante a semana de oração que iriam realizar. Mas parecia que as
suas orações, durante a semana, não estavam a ser respondidas. Na última noite, as 1500 pessoas ali
presentes foram surpreendidas quando um dos líderes da igreja, o Sr. Keel, se levantou e disse que
Deus não os podia abençoar por causa do pecado dele. Um dos seus amigos, ao morrer, tinha-lhe
pedido que administrasse os seus bens. Ele aceitou o compromisso, mas ao cumprir o prometido,
reteve consigo uma grande soma de dinheiro. Após confessar o seu pecado ele disse: “Amanhã cedo
vou devolver o dinheiro à viúva.”
“De repente, tornou-se evidente que as barreiras tinham caído e que Deus, o Santo Deus, visitava
aquele lugar. A convicção de pecado pesava sobre os presentes. O culto, que começara às 7 horas da
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noite, só terminou às duas da madrugada de segunda-feira. No entanto, durante todo esse tempo,
dezenas de pessoas, de pé, aguardavam chorando a oportunidade de fazerem a sua confissão.
“Valeu a pena terem passado vários meses em oração, pois, quando Deus, o Espírito Santo, veio,
realizou em meio dia mais do que todos nós, missionários, teríamos podido realizar em meio ano. Em
menos de dois meses, mais de dois mil pagãos converteram-se. A meio do ano de 1907 havia cerca de
30.000 novos-crentes sob a responsabilidade do centro de Ping Yang. O avivamento não acabou
naquele ano, e isso tornou-se bem evidente pelo facto de que, em Outubro de 1910, 4.000 pessoas
foram baptizadas numa semana.”
O que aconteceu em Ping Yang tem-se repetido em todo o mundo, em diversas igrejas, neste nosso
século. Quando os crentes deixam que o Espírito Santo sonde as suas almas, Ele revela-lhes aquilo
que está a impedir o avivamento. Quando os crentes confessam os seus pecados e corrigem o que está
errado no seu relacionamento com Deus e com os homens, Deus pode usá-los para Sua glória. O
avivamento vem, orações são respondidas; almas são salvas.
“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se
converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a
sua terra” (2 Crónicas 7:14).
“Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda
a injustiça” (1 João 1:8-9).
“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração: prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há
em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno” (Salmo 139:23-24).
“Quem pode entender os próprios erros? expurga-me tu dos que me são ocultos... Sejam agradáveis as
palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, Rocha minha e
Libertador meu!” (Salmo 19:12, 14).
Para Fazer
6

Circule a letra antes de cada afirmação verdadeira.
a) Em Ping Yang, o Espírito Santo dirigiu muitas pessoas a confessar-se e a arrepender-se dos
seus pecados.
b) 1 João 1:8-9 diz que Deus nos mostrará o futuro se confessarmos os nossos pecados.
c) Algumas vezes precisamos da ajuda do Espírito Santo para ver as nossas falhas.

7

Leia o Salmo 51. Atente no versículo 4 que diz: Pequei contra ti. Isto é um exemplo de....
a) adoração.
b) confissão.
c) pedido a Deus para providenciar as necessidades.

8

Transcreva e reflicta sobre 2 Crónicas 7:14.
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O ESPÍRITO MOSTRA-LHE O QUE PEDIR
O Espírito Santo dá-lhe coragem e ânimo para pedir ao Pai celestial aquilo que precisa. Ele
relembra-o de orar em favor das necessidades de outros, e dá-lhe fé para crer que Deus fará aquilo que
pediu.
“Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o
espírito de adopção de filhos, pelo qual clamamos; Aba, Pai” (Romanos 8:15).
“Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante
de Deus, pela oração e súplicas, com acção de graças” (Filipenses 4:6).
Há certas ocasiões quando nem sabemos o que precisamos. E também é possível que peçamos
coisas que não são boas para nós. O Espírito Santo, esse seu Amigo de facto, está junto de si para
ajudá-lo colocando na sua mente o que deve pedir para si mesmo e para os outros.
Deus deliberou que operaria através das orações do Seu povo. Quando há alguma necessidade, Ele
diz aos Seus filhos que orem. Aí então Ele toma as medidas necessárias para atender às orações. É
assim que Deus salva almas, manda avivamentos, cura os doentes, resolve problemas e supre
necessidades. Deus deu-lhe a responsabilidade de orar pela sua família, pelos seus amigos, pela sua
igreja, pelo seu país e pelo mundo. A sua oração tem efeito no trabalho de Deus em todo o mundo.
O Espírito Santo pode levá-lo a orar por alguém sem lhe revelar a razão. Talvez aquela pessoa
esteja muito doente, ou a correr perigo, a enfrentar uma tentação difícil ou mesmo a necessitar com
urgência do poder sobrenatural para fazer o trabalho de Deus. A sua oração ajudará essa pessoa.
Um crente da cidade de Portland, nos Estados Unidos, contou o seguinte ao pastor Joseph Bogue:
“Tive uma experiência maravilhosa hoje. Deus falou ao meu coração e mandou-me orar por uma
pessoa de nome Alva Walker, que está em África. Orei até sentir a certeza de que Deus havia
respondido. No outro continente, um missionário chamado Alva Walker estava quase a morrer, com
malária. Enquanto o seu irmão desconhecido orava, o missionário adormeceu, e quando acordou já
estava a restabelecer-se da doença. A sua vida tinha sido poupada porque alguém obedecera à ordem
do Espírito.
“Orando, em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a
perseverança e súplica, por todos os santos” (Efésios 6:18).
Para Fazer
9

Decore Filipenses 4:6.

10

Transcreva e reflicta sobre Efésios 6:18.

O ESPÍRITO SANTO ORARÁ ATRAVÉS DE SI
O Espírito Santo orará através de si, na sua língua, com maior intensidade do que normalmente
ora. Talvez seja por uma necessidade de que você já tenha sentido ou que o Espírito torna clara à
medida que Ele dirige a sua mente e sentimentos. A oração vem do profundo da sua alma,
acompanhada de um forte sentimento de urgência. O Espírito intercede junto a Deus pelas suas
necessidades e também pelas de outros.
É possível que ao orar sinta um grande peso; é como se você próprio necessitasse muito daquela
bênção. O Espírito pode orar através de si e levá-lo a chorar por causa de um problema que pode
sentir mas que não consegue compreender.
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“Cristo, enquanto ainda estava na Terra, numa agonia de alma, apresentou orações e súplicas a Deus,
que o poderia ter livrado daquela morte. E Deus ouviu-o, atendendo à sua submissão” (Hebreus 5:7*).
“...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. E aquele que examina os
corações sabe qual é a intenção do Espírito; e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos”
(Romanos 8:26-27).
Em certas ocasiões, o Espírito Santo talvez queira orar através de si usando uma linguagem que
Ele e o Pai conhecem, mas que você não entende. Paulo dá a esse fenómeno o nome de glossolália, ou
oração em Línguas estranhas. Em certos lugares a palavra pode ser traduzida como “falar através de
sons estranhos”; e isso porque, qualquer língua que não conseguimos compreender soa aos nossos
ouvidos como um punhado de sons estranhos.
O Espírito Santo ora através de si, intercedendo por aspectos de algum problema que não precisa
conhecer. Ele repreende com autoridade os poderes satânicos que atrapalhariam as suas orações. Ele
declara a vitória, e louva a Deus pela resposta. E, usando a linguagem celeste, Ele expressa o amor
que você não consegue colocar em palavras, a necessidade que pesa na sua alma ou o louvor que lhe
enche o coração.
Paulo deixou claro para a igreja de Corinto que era importante que deixassem o Espírito Santo orar
através deles numa língua estranha, mas isso não os isentava da responsabilidade de orar com o seu
entendimento também. Ambos os tipos de oração são necessários.
“... o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus; porque ninguém o entende, e em
espírito fala de mistérios. Porque, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora, mas o meu
entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei
com o entendimento; cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento”
(1 Coríntios 14:2, 14-15).
Deus oferece-lhe a possibilidade de uma aventura maravilhosa no Seu trabalho. Deixe que o
Espírito Santo o guie, e ensine a orar, e ore através de si. Verá grandes respostas de oração se aceitar
esse ministério.
Para Fazer
11

Reflicta sobre Romanos 8:26-27. O Espírito Santo ora de acordo com a vontade de quem?

12

Deseja um ministério de oração? Comece agora. Peça ao Espírito Santo que o torne sensível à
Sua orientação. Ore em todas as oportunidades que tiver, em casa e na igreja. Se possível,
reúna-se com amigos que já aprenderam a deixar o Espírito Santo orar através deles. Ore com
eles por períodos de uma hora ou mais.
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Lição 4
O ESPÍRITO SANTO GUIA-O
Nesta Lição Estudará:
Tem um amigo para guiá-lo
Ele guia-o através da Palavra de Deus
Ele guia-o através da Igreja
Ele guia-o através dos dons espirituais
Ele guia-o através de visões e sonhos
Ele guia-o através de circunstâncias e impressões interiores
ANDANDO NO ESPÍRITO
Há 32.000 promessas na Palavra de Deus e cada uma delas, sem excepção, depende de o homem
aceitar o desafio divino de receber e conservar a bênção.
“Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito” são as palavras de Paulo aos Gálatas. Os
crentes de Corinto também tinham sido cheios do Espírito, mas não tinham percebido a sua
responsabilidade de andar no Espírito. Isso deu motivo ao comentário negativo que Paulo fez: “Vocês
ainda são cristãos de primeira infância, apenas, controlados por seus próprios desejos e não pelos de
Deus....vocês de facto estão a agir como gente que não pertence absolutamente ao Senhor.”
Não importa quantos dons espirituais tenhamos recebido de Deus. A não ser que andemos no
Espírito, nada (de valor permanente) é realizado. Por exemplo: sabemos que o Espírito veio para guiar
o crente a toda a verdade. No entanto, como poderá Ele cumprir esse ministério na vida do crente que
não quer estudar a Palavra da Verdade?
O Espírito Santo veio (Actos 1:8) para nos dar poder para testemunhar, mas como poderá Ele dar
poder ao homem que negligencia a sua responsabilidade de testemunhar? O Espírito Santo tem
também o ministério de ajudar o crente nas suas orações, mas como poderá fazer isso se o crente é
negligente nesse aspecto, ou se não faz caso do Espírito Santo nos seus momentos de oração?
Todos os dons divinos, conferidos por Deus ao homem em consequência da sua consagração, são
dados num momento específico. Mas o fruto do espírito só é produzido à medida que o homem anda
no Espírito, conserva o seu corpo em sujeição na sua vida diária, e se apropria das bênçãos que Deus
tem concedido. “Andai no Espírito.”
TEM UM AMIGO PARA GUIÁ-LO
Quantas vezes já perguntou a um dos seus amigos: “O que achas que eu devo fazer?” Há pessoas
que consultam horóscopos e até mesmo cartomantes. Mas você tem Alguém que é superior a tudo
isso. Um Amigo que conhece o futuro e sabe o que é melhor para si. Ele ama-o e deseja orientá-lo em
todas as decisões. É o Espírito Santo, um Amigo de verdade.
“Digo, porém: Andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito” (Gálatas 5:16, 25).
Para Fazer
1

O Espírito está a habilitado a guiá-lo porque Ele sabe o
Ele

e

-o.

ELE GUIA-O ATRAVÉS DA PALAVRA DE DEUS
A Bíblia é o mapa das estradas que Deus usa para nos guiar ao céu. Ele ajuda-nos a aplicar os
ensinamentos da Sua Palavra às situações específicas da nossa vida diária. Por isso a leitura diária da
Bíblia é muito importante.
O Espírito Santo fala, às vezes, durante a leitura da Bíblia, através de certos versículos. É comum
ouvirem-se testemunhos como este: “Eu estava com um problema que não sabia resolver. Quando
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estava a ler a Bíblia, um versículo prendeu-me fortemente a atenção. Era exactamente a resposta de
que eu precisava. O problema estava resolvido.
A memorização de versículos bíblicos torna mais fácil a orientação do Espírito. Ele fá-lo-á
lembrar-se deles quando for necessário. Quando vem a tentação de fazer algo errado, é possível que
um versículo lhe passe pela cabeça, agindo como se fosse um sinal vermelho. “Tu és Deus que me
vê...” O Espírito Santo tem usado esta citação bíblica bem a tempo de livrar muitos crentes de cair em
tentação.
“Como podem os jovens permanecer puros? É conformando as suas vidas com a tua palavra!”
(Salmo 119:9*).
O Espírito Santo usa também o ensino bíblico para nos falar. Isso pode acontecer através de uma
pregação, estudo bíblico, programa de rádio, grupo de discussão e estudo, de um livro ou outra
literatura evangélica, ou do estudo por correspondência, como no caso deste curso. São meios que o
Espírito Santo escolheu para levá-lo a toda a verdade. (Veja João 16:13.)
Para Fazer
2

Transcreva e reflicta sobre João 16:13.

3

Decore o Salmo 119:9.

4

Há uma lista de maneiras em que o Espírito Santo pode usar a Bíblia para o guiar. Indique
aquelas que mais precisa de fazer.
Ler a Bíblia.
Decorar versículos da Bíblia.
Escutar sermões.
Frequentar aulas sobre a Bíblia
Ler livros que explicam as verdades da Bíblia.
Estudar cursos da Bíblia.

ELE GUIA-O ATRAVÉS DA IGREJA
Como é que a criança aprende a andar, falar, correr, brincar e trabalhar? Aprende com a família,
pais, irmãos e irmãs, todos ensinam à criança o que fazer e como fazê-lo.
Quando nasceu de novo, o Espírito Santo tornou-o membro da família de Deus – a Igreja do
Senhor Jesus Cristo. Ele espera que esteja disposto a aceitar ajuda dos seus irmãos em Cristo. A igreja
ajuda-o de muitas maneiras, através dos seus membros. Poderá receber orientação, ensino e auxílio se
começar a frequentar uma igreja regularmente. É importante que seja uma igreja que creia na Bíblia,
obedeça aos seus ensinos e que aceite e pregue a obra do Espírito Santo.
Cristo colocou pastores, mestres e outros líderes na igreja. E o Espírito Santo concede-lhes poder e
dons especiais para que possam desempenhar bem o seu trabalho.
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“Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de
Cristo; Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito,
à medida da estatura completa de Cristo” (Efésios 4:12-13).
Cada membro da igreja precisa de ser cheio do Espírito. Na proporção em que os líderes e
membros forem guiados pelo Espírito, a igreja poderá trabalhar em harmonia. Cada pessoa
desempenhará bem a sua tarefa no plano de Deus.
Para Fazer
5

Ore pelo seu pastor e pelos outros líderes da sua igreja; peça a Deus que eles possam estar
sempre cheios do Espírito Santo.

ELE GUIA-O ATRAVÉS DOS DONS ESPIRITUAIS
O Espírito Santo tem dons espirituais para dar a cada crente. Ele deseja que recebamos esses dons
para podermos ajudar-nos uns aos outros.
“Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo... Mas, a manifestação do Espírito é dada a cada
um, para o que for útil” (1 Coríntios 12:4, 7).
Já estudou um pouco sobre os dons da fé, de cura e de milagres. Vamos ver agora outros dons
sobrenaturais, concedidos pelo Espírito Santo.
“Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da
ciência... E a outro, a operação de maravilhas; e a outro, a profecia; e a outro, o dom de discernir os
espíritos; e a outro, a variedade de línguas; e a outro, a interpretação das línguas” (1 Coríntios 12:8, 10).
O Espírito Santo pode usar o seu pastor ou algum outro membro da sua igreja, que seja cheio do
Espírito, para lhe transmitir a si uma palavra de sabedoria ou de conhecimento. Ou a mesma
mensagem pode ser-lhe entregue directamente na forma de uma impressão forte ou repentina
compreensão da vontade de Deus para uma dada situação. Essa revelação, que provém do seu íntimo,
vem, às vezes, através da compreensão clara de um texto bíblico e sua aplicação ao seu problema.
Deus pode também dar-lhe até as palavras necessárias para ajudar outra pessoa.
Precisa da orientação do Espírito Santo quando fala de Cristo ou quando dá um estudo bíblico. Os
pais precisam receber de Deus palavras de sabedoria para darem conselhos acertados aos filhos. A
obra do Espírito funciona na prática na vida diária e não apenas em momentos de crise.
“Para que o Deus... vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria” (Efésios 1:17).
“E o espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência, em todo o artifício” (Êxodo 35:31).
O Espírito Santo também pode falar a um grupo através de uma profecia, de uma mensagem em
línguas estranhas acompanhada de uma interpretação. A profecia é uma mensagem de Deus entregue
em língua que todos compreendem; pode referir-se a algo que ainda vai acontecer ou pode ser uma
palavra de exortação e conforto para o grupo. Às vezes a mensagem é entregue em línguas estranhas e
depois interpretada. O dom de línguas, quando acompanhado do dom de interpretação, é semelhante,
em função, ao dom de profecia.
Há pessoas que têm medo dos dons do Espírito, porque ouviram falar de mensagens falsas. Isso é o
mesmo que não querer aceitar dinheiro de alguém só porque existem notas falsas a circular. Satanás
sempre tem procurado confundir o povo de Deus, imitando a obra de Deus. Nos tempos bíblicos havia
falsos profetas. O mesmo acontece ainda hoje, mas o seu Amigo, o Espírito Santo, não quer que, por
medo de receber dons falsos, recuse os que Ele tem para lhe dar.
Deus também não quer que seja enganado por imitações da Sua obra. É por isso que um dos dons
do Espírito é o de discernimento de espíritos. Esse dom deve proteger a igreja da obra de espíritos
malignos e também de conceitos enganosos e ideias pessoais erradas. Às vezes, as pessoas
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interpretam as suas próprias ideias como revelações de Deus. Outros causam grande confusão
entregando “mensagens” que indicam com quem alguém se deve casar, onde deve ir e o que fazer. Por
isso Deus manda-nos julgar todas as mensagens.
“Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias; Examinai tudo. Retende o bem; Abstendo-vos de
toda a aparência do mal” (1 Tessalonicenses 5.19-22).
A mensagem, para ser do Espírito Santo, tem que preencher os seguintes requisitos:
1. A mensagem deve estar completamente de acordo com a Palavra de Deus.
Por exemplo: não é possível que venha do Espírito Santo uma mensagem que mande alguém tomar
para si a esposa de outro. O Espírito Santo veio para nos ajudar a obedecer a Palavra e não para nos
mandar fazer algo proibido. Harmonia com a Palavra de Deus é uma consideração importante no
julgamento de uma mensagem; tudo o mais deve ser julgado por esse padrão.
2. A mensagem deve ser verdadeira.
Se o que foi dito numa mensagem não é verdade, ela não veio do Espírito Santo, pois Ele é o Espírito
da Verdade. As profecias que vêm do Senhor sempre se cumprem.
“O profeta... quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na
verdade, enviou” (Jeremias 28:9).
“E se disseres no teu coração: Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal
profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o
Senhor não falou: com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele” (Deuteronómio 18:21, 22).
3. A mensagem trará honra a Cristo.
O Espírito de Deus e de Cristo trará honra ao Pai e ao Filho.
“Ele me glorificará” (João 16:14).
“Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, que fala pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é
anátema” (1 Coríntios 12:3).
4. A mensagem trará bênção e não confusão.
“Mas, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação... edifica a igreja...
Façamos tudo para edificação” (1 Coríntios 14:3-4, 26).
5. A pessoa que entrega a mensagem tem a consciência do que está a fazer e é responsável por fazer
tudo com decência e ordem.
Satanás procura imitar a obra do Espírito Santo. No espiritismo e na macumba, o médium pode entrar
em transe e não estar consciente do que diz quando está sob controle do espírito maligno. Mas quando
o Espírito Santo entrega uma mensagem através de alguém, Ele fá-lo com a cooperação consciente da
pessoa. A pessoa pode resolver quando deve falar e quando deve aguardar em silêncio, para não
interromper a mensagem que Deus deu ao pastor ou a outro irmão. Paulo deixa isso bem claro em
1 Coríntios 14. O pastor da igreja deve incentivar o uso dos dons do Espírito, mas, ao mesmo tempo, é
dele a responsabilidade de que tudo seja feito em ordem e sem confusão. Portanto, aqueles que
receberam dons devem aceitar a liderança do pastor e não devem ficar ressentidos quando este os
advertir, ensinar ou aconselhar.
“E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão... Mas,
faça-se tudo decentemente e com ordem” (1 Coríntios 14:32-33, 40).
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Para Fazer
6

Reflicta sobre 1 Tessalonicenses 5:19-22.

7

Estudou os cinco padrões que devem ser usados para julgar qualquer mensagem, para saber se
é ou não de Deus. Circule a letra de cada frase ou palavra que indica cada um desses padrões.
(Há cinco.)
a) Comprida com muitos pormenores.
b) Honrando Jesus Cristo.
c) Poderosa, alta e autorizada.
d) Sob o controle do orador.
e) Abençoando os ouvintes.
f) Acompanhada por lágrimas.
g) De acordo com a Palavra de Deus.
h) Verdadeira.

ELE GUIA-O ATRAVÉS DE SONHOS E VISÕES
Já deve ter lido na Bíblia que Deus falava aos homens através de sonhos e visões. O Espírito Santo
ainda hoje fala dessa maneira. Aquilo que Joel profetizou está a acontecer.
“Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos” (Actos 2:17*).
Em 1940, B.T. Bard escreveu o seguinte sobre o maravilhoso derramamento do Espírito em
Pequim:
“Estão a haver confissões de pecados e falhas, mensagens em línguas e interpretações,
palavras de profecia, sonhos espirituais, visões celestiais de Cristo e das mansões da glória,
curas divinas e, acima de tudo, o ambiente está permeado por um espírito de oração, súplica e
adoração.
“No profundo de seu coração, Kao Chu Ju desejava a presença de Deus, mas ela tinha medo
de se tornar objecto de espectáculo público, ou que alguém impusesse as mãos sobre ela. De
repente, foi-lhe dada uma visão de Cristo e Ele, cheio de graça, impôs sobre ela as Suas mãos
marcadas pelos cravos. Caindo no chão sob o impacto do poder do Espírito, logo começou,
enlevada, a falar noutras línguas, à medida que o Espírito lhe concedia que falasse.”
Os sonhos vindos de Deus são vívidos e produzem uma impressão profunda. Muitas pessoas foram
advertidas, em sonho, a abandonarem os seus pecados e aceitarem Jesus como Salvador. Podemos ser
encorajados e receber bênçãos e auxílio através dos sonhos. O Espírito Santo pode também levá-lo a
orar por alguém, ou adverti-lo de algum perigo.
A maioria dos sonhos não é revelação de Deus. O subconsciente continua em actividade, enquanto
dorme, e integra os seus pensamentos em sonhos. No entanto, até mesmo esses sonhos podem ser
úteis para si – use-os para orar pelas pessoas que aparecem nos seus sonhos.
Para Fazer
8

Se tem um sonho que pareça ter significado espiritual, peça a Deus para lhe mostrar o
significado.

ELE GUIA-O ATRAVÉS DE CIRCUNSTÂNCIAS E IMPRESSÕES INTERIORES
Certa senhora crente perdeu o autocarro que deveria apanhar. Quatro horas mais tarde, apanhou o
autocarro seguinte, ela sentou-se perto de outra senhora e pôde levá-la a Cristo. O Espírito Santo
tinha-a guiado pelas circunstâncias.
Já alguma vez já lhe pareceu que todas as portas estão fechadas? Dê uma vista de olhos à sua volta.
O Espírito Santo pode estar a abrir uma outra porta de melhores oportunidades. Pense nos cristãos
primitivos que fugiram de Jerusalém para salvar a vida. Fugindo, no entanto, espalharam o evangelho
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por onde passaram. Paulo foi lançado na prisão e ficou impossibilitado de continuar as suas viagens
missionárias, mas enquanto ali estava escreveu algumas das suas epístolas mais proveitosas.
As circunstâncias à sua volta parecem difíceis? Deus pode tê-lo colocado nessa posição para que
possa fazer algo para melhorá-las. Peça ao Espírito Santo que o ajude a ver o que pode ser feito. Fique
de olhos abertos e comece a agir procurando melhorar as coisas. Você é uma das candeias de Deus.
Não se queixe da escuridão. Brilhe onde quer que esteja.
O Espírito Santo também o guia através de impressões interiores, quando se coloca na dependência
d´Ele, esperando que Ele o ajude a fazer as escolhas acertadas. Assim, ao pensar fazer algo, sentirá
profunda paz interior em relação a isso, mas ao pensar na outra possibilidade, um sentimento de
desconforto estará presente.
Certo homem de negócios, crente, tinha reservado uma passagem num determinado avião, mas
sentiu esse desconforto interior quanto ao ir naquele avião. Quanto mais pensava no assunto, pior ele
se sentia. Finalmente resolveu mudar a passagem para um voo posterior. O avião que ele ia tomar
caiu, e todos os passageiros morreram. O Espírito Santo salvara-lhe a vida.
“O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos” (Provérbios 16:9).
Um pastor ia apressado para uma visita quando sentiu uma forte impressão de que devia “parar e
bater à porta de certa casa”. Tentou ignorar isso mas a impressão foi-se tornando cada vez mais forte.
Finalmente, ele voltou para trás e dirigiu-se para a tal casa. Ali encontrou um crente que precisava,
desesperadamente, da sua ajuda.
Outro crente sentiu-se compelido a visitar um amigo. Quando chegou, aquele amigo preparava-se
para se suicidar. O crente levou-o a Cristo e assim salvou aquela vida.
“O senhor mandou-me trazer-lhe isto...” disse o crente ao pastor e esposa, ao entregar-lhes uma
cesta de alimentos. Aquele casal tinha orado pedindo a Deus que suprisse as suas necessidades pois
não tinham dinheiro para comprar comida.
A vida poderá tornar-se cheia de aventuras maravilhosas quando for cheio do Espírito e aprender a
obedecer à Sua orientação. Ele guiá-lo-á a uma vida abençoada e útil.
Para Fazer
9

Léu cinco exemplos diferentes de liderança de Deus pelas circunstâncias e pelas impressões.
Baseado neles, o que é que podia ser dito sobre este tipo de liderança?
a) Normalmente tem a ver com algo que deve ser evitado.
b) É certo e o resultado leva honra a Deus.
c) Ignora-se facilmente.
d) Conforma-se aos planos que já tinham sido feitos.

10

Deseja que o Espírito Santo o ajude? Indique quais os passos que seguirá cada dia para que
Ele possa ajudá-lo a “caminhar no Espírito”.
Ler e estudar a Bíblia.
Escutar os líderes piedosos.
Julgar dons espirituais e aceitar aqueles que são genuínos.
Escutar a voz de Deus se Ele usar visões ou sonhos.
Obedecer ao aviso ou à direcção de Deus se Ele guiar através de circunstâncias ou
impressões.
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Lição 5
O ESPÍRITO SANTO DÁ-LHE PODER
Nesta Lição Estudará:
Poder, com Muitas Finalidades
A Promessa de Poder
A Promessa Cumprida no Pentecostes
A Experiência Normal Após a Conversão
Os Sinais do Poder do Espírito
PODEMOS RECEBER ESTE BAPTISMO HOJE?
Não pergunte: “Podemos receber este baptismo hoje?” Sem ele, não servimos para nada. O
cristianismo sem o Espírito Santo é como uma concha: um belo formato, porém, sem vida, morta.
Somente Deus, o Espírito Santo, pode acender a fagulha que nos aviva e a chama que nos ilumina.
Se preciso tanto deste poder, será que Deus mo negará, se eu preencher as condições necessárias
para recebê-lo? A Bíblia está cheia de promessas e exortações para nos aproximarmos de Deus com
confiança e plena fé, para recebermos esta promessa. Não há nenhum parágrafo que sugira a ideia de
que Deus vá privar-nos desta bênção.
O nosso Salvador, segundo a Sua própria declaração, comprou este presente para nós. Tal é a
importância do baptismo no Espírito Santo para o crente. Este baptismo foi prometido a todos os
crentes, até ao fim dos tempos.
Deixem-me dizer-lhes uma coisa! Deus considera-nos responsáveis. Deus considera cada crente
responsável pelo que poderia fazer pelo reino d´Ele se tivesse obtido e usado este poder. O dom existe
para ser usado por si, agora!
PODER, COM MUITAS FINALIDADES
Deve aprender a usar este poder
Pense na infinidade de maneiras que podemos usar a electricidade: com ela iluminamos as cidades,
cozinhamos, aquecemos as casas, as fábricas funcionam e operamos todos os tipos de máquinas
existentes. O homem aprendeu a aproveitar a energia eléctrica, e assim pode fazer agora tudo o que
antes parecia impossível – até ir à lua.
O Espírito Santo quer encher a sua vida de um poder maior que o da electricidade – poder para
fazer coisas que seriam impossíveis sem ele – mas deve aprender a utilizar este poder. Usado de
maneira correcta, ele trará glória para Deus e bênção para a sua vida. Qualquer tipo de energia, usado
de maneira errada, traz sempre problemas.
Três erros que devem ser evitados:
1. Algumas pessoas usam o poder do Espírito Santo como um brinquedo.
Este foi o problema da igreja de Corinto. Eles gostavam tanto de falar noutras línguas movidos pelo
poder do Espírito, que estavam apenas a divertir-se durante as suas reuniões. Havia muita desordem.
Quem passasse do lado de fora, acharia que eles estavam loucos. Paulo advertiu-os dizendo que todas
as coisas deveriam ser feitas com decência e com ordem. Tinham que aprender a canalizar o poder do
Espírito Santo de maneira que as almas pudessem ser salvas, e não afugentadas do caminho de Cristo.
2. Algumas pessoas querem chamar a atenção para si próprios em vez de darem glória a Deus.
Se o Espírito Santo dá fé a um homem para curar doentes, ele não deve gritar: “Olhem todos para
mim! Milagres! Tenho muito poder!” Ou se Deus usa alguém em profecia, não é para que essa pessoa
diga: “Seria melhor que todos me ouvissem! Sou profeta! Se vocês querem saber o que devem fazer,
venham a mim!” Este orgulho traz muitos problemas.
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3. Algumas pessoas simplesmente não usam o poder que o Espírito Santo tem para elas.
Este é o erro mais comum. Alguns já viram o uso inadequado ou imitações do poder do Espírito e
sentem medo de qualquer coisa que seja sobrenatural. A igreja de Tessalónica tinha este problema.
Paulo disse-lhes que deveriam julgar os espíritos para ver se eram de Deus, e não aceitarem nenhuma
profecia falsa ou imitação da obra de Deus. Contudo, eles não deveriam deitar fora o que era real,
juntamente com as imitações.
“Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias; Examinai tudo. Retende o bem; Abstendo-vos de
toda a aparência do mal” (1 Tessalonicenses 5:19-22).
Estar cheio do Espírito Santo é como ter uma casa com instalação eléctrica pronta. Se a instalação
está pronta, não deve sentar-se às escuras e dizer: “Que bom! Finalmente temos electricidade!”
Acenda a luz! Use a energia! No livro de Actos encontra a orientação de Deus quanto ao uso correcto
do poder do Espírito Santo.
Aqui está o modelo a seguir:
O poder do Espírito Santo nos cristãos primitivos tornou as suas vidas puras e boas, no meio duma
civilização conhecida pelos seus crimes e corrupção moral. Um grande gozo e paz interior faziam com
que eles cantassem e louvassem a Deus quando eram açoitados e lançados na prisão por causa de
Cristo. Cheios do amor de Deus, eles perdoavam e oravam por aqueles que os torturavam. Isto é
poder, e poder usado de maneira correcta!
Eles tinham uma mensagem poderosa, e pregavam-na com convicção pessoal igualmente
poderosa. Eles sabiam o que estavam a dizer. Qualquer pessoa sem Cristo estaria perdida, mas Jesus
salvaria todos os que cressem n’Ele. Eles falavam com uma sabedoria, uma lógica e uma ousadia que
estavam muito além da capacidade que tinham – um poder que convencia da verdade a todos os que
ouviam, e dava-lhes convicção do pecado.
Eles tinham uma fé poderosa. Sabiam que Deus estava com eles e operava através deles, como
havia prometido. Portanto, no nome de Jesus, eles ordenavam a paralíticos que andassem e eles
realmente andavam. Eles oravam e milagres aconteciam. Pessoas doentes ficavam curadas. As portas
das prisões eram abertas. Multidões de pecadores voltavam-se para Deus.
Este poder, nos cristãos primitivos, tornou-os testemunhas da maneira como Jesus tinha dito que
seriam. Eles tinham ousadia e um enorme desejo de falar de Cristo a todos. Tinham uma missão a
cumprir. Coragem, amor, uma grande visão e total dependência de Deus levava-os, de cidade em
cidade, de país em país. Eles estavam decididos a levar as boas novas da salvação a todos os homens,
mulheres e crianças do mundo.
Assim era a actuação do poder na igreja primitiva. Este era, portanto, o poder do Espírito Santo
que os enchia e operava através deles. O que eles faziam era o resultado natural de vidas cheias do
Espírito Santo. A Bíblia relata a experiência deles pormenorizadamente porque eles são o modelo para
os cristãos de hoje.
Para Fazer
1

Indique cada resultado do poder do Espírito nos primeiros Cristãos.
medo

fé

mensagem

preocupação

coragem

popularidade

curas

visão

dinheiro

conversões

amor

A PROMESSA DE PODER
João Baptista predisse que Jesus iria baptizar com o Espírito Santo e com fogo. Esta promessa foi
feita a todos os que se converteram e foram por ele baptizados nas águas.
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“E eu, em verdade, vos baptizo com água, para o arrependimento; mas aquele que vem após mim é mais
poderoso do que eu... ele vos baptizará com o Espírito Santo e com fogo” (Mateus 3:11).
Jesus tinha um grande trabalho para os crentes realizarem através dos tempos. Ele sabia que estes
crentes não poderiam nunca realizar este trabalho se fossem depender da sua própria força. Por isso,
Ele disse aos Seus seguidores que esperassem, até que recebessem o poder do Espírito Santo, e então
eles seriam Suas testemunhas. A ordem e a promessa de Jesus foram dirigidas a todos os Seus
seguidores.
“E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai: Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do
alto sejais revestidos de poder” (Lucas 24:49).
“... Não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai... Porque, na verdade,
João baptizou com água, mas vós sereis baptizados com o Espírito Santo... 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
Judeia e Samaria, e até aos confins da terra” (Actos 1:4-5, 8).
Para Fazer
2

Leia Actos 1:1-14. Reflicta sobre os versos 4-5 e 8.

3

De acordo com Lucas 24:49, o Espírito Santo descreve-se como...
a) uma bênção pedida pelo discípulos.
b) um galardão pela vida santa.
c) um dom prometido pelo Pai.
d) um pecado reservado aos lideres especiais.

4

Qual pensa que é a razão porque a Bíblia chama ao Baptismo do Espírito Santo “um dom”?

A PROMESSA CUMPRIDA NO PENTECOSTES
O que é que os seguidores de Jesus fizeram para receber o Espírito Santo prometido? Durante dez
dias, cento e vinte deles aguardaram – orando, crendo e esperando que alguma coisa acontecesse. E
aconteceu! No dia de Pentecostes, eles receberam o que chamamos de experiência pentecostal ou
baptismo no Espírito Santo.
“Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas...” (Actos 1:14).
“E, CUMPRINDO-SE o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos todos no mesmo lugar; E de repente
veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam
assentados. E foram vistas, por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre
cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o
Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões
religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu... E todos pasmavam e se maravilhavam,
dizendo uns aos outros: Pois quê! não são galileus, todos esses homens que estão falando? Como,
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pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos?... Cretenses e árabes,
todos os temos ouvido, nas nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus... E outros,
zombando, diziam: Estão cheios de mosto” (Actos 2:1-5, 7-8, 11, 13).
Antes disso, Pedro tinha temido que fossem expostos ao ridículo. Que mudança se operou nele
depois de ter recebido o poder do Espírito Santo! Ele levantou-se e pregou uma mensagem poderosa.
Explicou que o que todos estavam a ver era o cumprimento da promessa de Deus: Ele tinha
derramado o Seu Espírito!
“Pedro, porém, pondo-se em pé, com os onze, levantou a sua voz, e disse-lhes:... Estes homens não
estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo
profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a
carne; e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão... De sorte que foram baptizados os que, de
bom grado, receberam a sua palavra” (Actos 2:14-17, 41).
A partir de então, o livro de Actos passa a relatar como o Espírito Santo operou através dos
cristãos. Ele ajudou-os a testemunhar, proclamar o evangelho e ganhar almas para Cristo.
Para Fazer
5

Qual livro na Bíblia mostra como o Espírito Santo operou através dos primeiros cristãos?

6

Leia o capítulo 2 de Actos.

A EXPERIÊNCIA NORMAL APÓS A CONVERSÃO
Os apóstolos esperavam que todos os crentes fossem cheios do Espírito, logo depois da sua
conversão. Pedro tinha deixado isto bem claro.
“E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja baptizado em nome de Jesus Cristo, para
perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; Porque a promessa vos diz respeito a vós, a
vossos filhos e a todos os que estão longe” (Actos 2:38-39).
Se algum dos novos convertidos não recebesse o baptismo no Espírito Santo logo após a sua
conversão, alguém ia orar com ele, para que pudesse recebê-lo.
“Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus,
enviaram para lá Pedro e João. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o
Espírito Santo. (Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido...) Então lhes impuseram as mãos, e
receberam o Espírito Santo” (Actos 8.14-17).
Depois de Saulo ter sido convertido, o Senhor enviou Ananias para orar por ele.
“O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas
cheio do Espírito Santo” (Actos 9:17).
Cornélio e a sua família ouviram o evangelho, creram e foram salvos por terem aceitado a verdade.
Antes de Pedro terminar de pregar, eles foram cheios do Espírito. A experiência dos crentes de Éfeso
foi diferente: como muitos crentes de hoje, eles não tinham sequer ouvido falar que Deus queria
enchê-los com o Espírito Santo. Paulo perguntou-lhes:
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“Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda
ouvimos que haja Espírito Santo... E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e
falavam línguas, e profetizavam” (Actos 19:2, 6).
De acordo com o padrão da igreja primitiva, Deus quer encher todos os Seus filhos com o Espírito
Santo e com poder. Quem recebia este poder, então? Ricos e pobres. Homens, mulheres e crianças.
Analfabetos e pessoas bem instruídas. Líderes religiosos e homens que haviam sido recentemente
libertados de pecados sérios. Pessoas de muitas nações. Pedro disse, na casa de um soldado romano
chamado Cornélio:
“Reconheço, na verdade, que Deus não faz distinção de pessoas... Pode alguém, porventura, recusar a
água, para que não sejam baptizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo?”
(Actos 10:34, 47).
Para Fazer
7

Baseado na descrição na Bíblia, o baptismo no Espírito Santo é
a) a experiência normal depois da conversão.
b) para aqueles que têm sido cristãos por muito tempo.
c) principalmente para pessoas educadas e lideres da igreja.
d) um dom de Deus para todos os Seus filhos.
e) necessário antes que a pessoa seja baptizado com água.

SINAIS DO PODER DO ESPÍRITO
Falar em outras línguas
Quando o Espírito veio no Pentecostes, Ele mostrou vários sinais do Seu poder – o povo ouviu um
som como de um vento impetuoso. Eles viram línguas de fogo e eles falaram em línguas que nunca
tinham aprendido. Em Actos, verá que um destes sinais – falar em línguas – repetia-se sempre que
alguém recebia o Espírito Santo. Foi desta maneira que Pedro ficou a saber que Cornélio e a sua
família tinham recebido a promessa. Este mesmo sinal repetiu-se em Éfeso. Compare estas
experiências:
“E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito
Santo lhes concedia que falassem” (Actos 2:4).
“E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E
os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o
dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar línguas e
magnificar a Deus. Respondeu, então, Pedro: Pode alguém, porventura, recusar água, para que não
sejam baptizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo?” (Actos 10:44-47).
“E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e falavam em línguas e profetizavam”
(Actos 19:6).
Falar em outras línguas pelo poder do Espírito Santo é o sinal sobrenatural escolhido por Deus para
mostrar que determinada pessoa foi cheia do Espírito Santo. Tanto Jesus como Paulo fizeram
referência ao falar em línguas como um sinal ou prova.
“E estes sinais seguirão os que crerem: Em meu nome expulsarão os demónios; falarão novas línguas”
(Marcos 16:17).
“... as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os descrentes” (1 Coríntios 14:22).
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O Espírito Santo ainda usa este sinal do Seu poder quando enche o Seu povo hoje. Podemos ler
inúmeros relatos bem documentados em “With Signs Following”, (“Com Sinais que se Seguem”), de
Stanly H. Frodsham; “Eles Falam em Outras Línguas”, de John Sherrill; “Católicos Pentecostais”,
de Kevin e Dorothy Ranaghan; e muitos outros livros. Em “The Silent Speak”, (Os Mudos Falam”),
C.M. Ward conta como até surdos, que nunca tinham falado, falavam claramente quando eram
baptizados no Espírito Santo!
Geralmente, a língua falada por alguém que recebe o Espírito não é conhecida por nenhum dos
presentes. Contudo, muitas vezes, o Espírito fala através de uma pessoa numa língua que esta não
conhece, mas que pode ser entendida por algum dos ouvintes, exactamente como aconteceu no
Pentecostes.
Outros sinais de poder
Já deve ter lido a respeito de muitos sinais de poder que aparecem, quando nos mantemos cheios
do Espírito: vida pura, amor a Deus, ousadia e dedicação a Cristo. Sinais de poder também são: fé,
oração, testemunho e pregação poderosos. Os resultados – conversões, curas, baptismos no Espírito e
crescimento da igreja – são também sinais de poder.
O Dr. Alexander MacLaren escreve:
“Não há nenhuma força para a divulgação do Reino de Deus e para o trabalho de
testemunho da Sua Igreja que se compare à possessão deste Espírito Divino. Mergulhados
neste baptismo ardente, o egoísmo e a indisposição que são obstáculos encontrados no
caminho de muitos de nós, são destruídos e aniquilados, e somos então libertados para o
serviço, pois aquilo que nos escravizava foi queimado pela providência e graça do Seu poder
ardente.
“É preciso que sejamos ‘fortalecidos com poder, mediante o Seu Espírito no homem
interior’ um poder que encherá e inundará toda a nossa natureza, se o permitirmos, e nos fará
fortes para sofrer, para combater, para servir e para testemunhar a respeito do nosso Senhor.”
Para Fazer
8

Estudou vários sinais do poder do Espírito Santo. Tente enumerar todos.
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Lição 6
ENCHA-SE DO ESPÍRITO SANTO
Nesta Lição Estudará:
Outros Estão a Ser Cheios
Prepare-se Para Receber o Espírito Santo
Creia e Receba
Renda-se ao Espírito Santo
ENCHA-SE DO ESPÍRITO SANTO
Quer ser cheio do Espírito? A pessoa que está a procurar Deus deve estar certa de que a
experiência de enchimento de poder é realmente possível. Ninguém poderá ser cheio enquanto não se
convencer de que esta bênção é parte essencial do plano total de Deus para a redenção do Homem, e
não algo que foi omitido ou acrescentado; algo de estranho ou fora do comum, mas uma operação
espiritual de Deus, que se baseia e se desenvolve na obra da reconciliação do Homem com Deus,
consumada por Cristo. Deve crer que tudo isto é normal e correcto. Enquanto não obtiver esta certeza,
eu aconselhá-lo-ia a passar algum tempo a jejuar, a orar e a meditar nas Escrituras. A fé vem pela
Palavra de Deus.
Depois de um homem se convencer de que pode ser cheio do Espírito, ele deve desejar a bênção.
Àquele que estiver realmente interessado, pergunto o seguinte: tem certeza de que quer ser possuído
por um Espírito que, apesar de puro, fiel, sábio e amoroso, insistirá em ser o Senhor da sua vida? Tem
a certeza de que quer que a sua personalidade seja entregue nas mãos d’Aquele que vai requerer
obediência à Palavra de Deus? D’Aquele que não tolerará nenhum dos pecados do “ego” na sua vida:
amor-próprio e tolerância de si mesmo? Que não permitirá que seja orgulhoso, altivo, ou que queira
parecer? Que tirará das suas mãos o governo da sua vida e terá autoridade absoluta sobre ela, para
prová-lo e discipliná-lo? Que tirará de si muitas coisas das quais gosta, mas que lá no fundo poderiam
causar mal à sua alma?
A menos que consiga responder prontamente com um “sim” a cada uma destas perguntas, não está
a querer ser cheio. Pode estar a desejar sentir as emoções, ou ter a vitória e o poder, mas não está a
querer realmente ser cheio do Espírito.
OUTROS ESTÃO A SER CHEIOS
Sabia que Deus está a “derramar o seu Espírito sobre todos os homens”, agora ainda mais que no
dia de Pentecostes? A profecia de Joel foi cumprida em parte naquele dia, e está a ser cumprida em
grande medida agora.
“E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne”
(Actos 2:17).
Entre os anos 300 d.C. e 1900 d.C. apenas alguns indivíduos e grupos foram baptizados com o
Espírito Santo. Agostinho, Xavier, os Valdenses, Zinzendorf, Finney e muitos dos primeiros
Metodistas e Quakers tiveram a experiência pentecostal e receberam poder.
A partir de 1900, porém, Deus começou a derramar o Seu Espírito sobre os Seus filhos em todo o
mundo. Daí por diante, o reavivamento pentecostal tem crescido bastante. As igrejas pentecostais
actualmente têm por volta de 110 milhões de membros. E ninguém sabe quantos milhares foram
cheios do Espírito Santo recentemente em igrejas metodistas, baptistas, presbiterianas, católicas,
episcopais e outras.
Quem está a ser cheio do Espírito? Os famintos e sedentos de Deus. Muitos ficam sem uma das
refeições para poderem passar mais tempo em oração. A fome da alma tornou-se mais importante que
a do corpo para eles.
“A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo...” (Salmo 42:2).
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“E, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, dizendo: Se alguém tem sede,
venha a mim, e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
E isto disse Ele do Espírito que haviam de receber os que nele cressem” (João 7:37-39).
Todos aqueles que querem que o Espírito Santo controle as suas vidas estão a ser cheios por Ele.
Eles entregam a mente, emoções, vontade e corpo para que Deus possa usá-los da maneira que Ele
quiser.
Para Fazer
1

Reflicta sobre Actos 2:17.

PREPARE-SE PARA RECEBER O ESPÍRITO SANTO
O que faz quando fica a saber que um amigo querido vem visitá-lo? Limpa a casa e prepara-se para
recebê-lo. O seu Amigo, o Espírito Santo quer entrar e enchê-lo de poder. O General William Booth,
fundador do Exército de Salvação, escreveu o seguinte:
“Antes de se ajoelhar e orar pedindo o baptismo de fogo... observe se a sua vida está de acordo com a
vontade e objectivos do Espírito Santo, a quem está a procurar. Esteja atento para que o canal de
comunicação por onde o baptismo com o Espírito Santo deve ser recebido, esteja sempre aberto. Certa
vez ouvi contar que algumas pessoas... estavam sem água. Abriram a torneira várias vezes mas a água
não saía... Havia muita água no reservatório; canos, ligações, tudo estava em perfeita ordem, mas nada
de água. Finalmente, quando resolveram tirar os canos, havia um rato dentro deles. Não adiantará
nada abrir a torneira e orar, cantar, ou mesmo crer, se houver alguma coisa que não esteja a querer
entregar, algo a obstruir o canal de comunicação... retire isso logo; não descanse enquanto não
resolver este problema; renda-se. Destrua os seus ídolos e obstáculos para sempre! Permita uma
comunicação perfeita entre si e Deus. Entregue tudo e será cheio enquanto ainda estiver de joelhos; o
mundo sentirá este poder e a Deus pertencerá toda a glória.”
Para Fazer
2

Deus mostrou-lhe alguns obstáculos para ser cheio com o Espírito Santo? Se sim, confesse-os
agora. Dê os passos para render a sua vida a Ele.

CREIA E RECEBA
Receba o baptismo no Espírito Santo da mesma maneira como recebeu a salvação: pela fé, isto é,
creia na promessa de Deus e aceite o dom que Ele lhe oferece. Aqui estão algumas das promessas que
o ajudarão a crer e receber. Elas são para si. Decore-as e repita-as várias vezes, para si mesmo. À
medida que toma consciência da realidade dessas promessas, torna-se fácil para si aceitar o presente
que Deus lhe quer dar.
“E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja baptizado em nome de Jesus Cristo, para
perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; Porque a promessa vos diz respeito a vós, a
vossos filhos e a todos os que estão longe” (Actos 2:38-39).
“... O Espírito Santo, que Deus deu àqueles que Lhe obedecem (Actos 5:32).”
“E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á: buscai., e achareis: batei, e abrir-se-vos-á... E qual o pai de
entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por
peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que
lho pedirem?” (Lucas 11:9,11-13).
Creia em Deus. Não fique com medo de pedir. E não tema quando o poder do Espírito Santo vier
sobre si. Deus ama-o. É o Seu filho. Ele não lhe dará uma cobra em vez de peixe!
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Para receber um presente, a única coisa que tem de fazer é crer que ele é realmente para si,
agradecer àquele que o deu, e estender a sua mão para recebê-lo. Aproprie-se dele e ele fica sendo
mesmo seu! Desta maneira crê também na promessa de Deus. Vá a Ele e peça-Lhe o presente que Ele
oferece. Aí agradece e apropria-se do presente. Crê que o Espírito Santo vem enchê-lo. Então entrega
a Ele a sua vontade, os seus desejos e ambições e deixa que Ele assuma o controle da sua vida.
Quando fizer isso, Ele enchê-lo-á do Seu poder. E senti-Lo-á.
“Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé?... pela fé,
nós recebamos a promessa do Espírito” (Gálatas 3:2, 14).
Para Fazer
3

Decore Actos 2:38-39.

4

Transcreva e reflicta sobre Actos 5:32.

5

Reflicta sobre Lucas 11:9-13. Peça a Deus para que esta mensagem se torne real na sua vida.

RENDA-SE AO ESPÍRITO SANTO
Quer ser cheio do Espírito para que Ele o guie, ore através de si, lhe indique as palavras que deve
falar quando for testemunhar, e lhe dê fé para crer no Seu poder de realizar milagres? O baptismo no
Espírito é o princípio de uma vida nestes padrões. Experimenta um pouco de toda essa obra do
Espírito no baptismo. É como uma porta pela qual passa e entra no terreno duma via cheia do Espírito
e dirigida por Ele. Quando passa por esta porta, entrega incondicionalmente ao Espírito Santo a sua
mente, emoções, vontade e corpo. Frequentemente, as pessoas que estão a orar, a pedir o baptismo no
Espírito Santo, levantam as mãos em sinal de rendição de entrega ao Espírito para assumir o controle
total. Alguns costumam receber o Espírito enquanto cantam hinos que falam de rendição.
Para Fazer
6

Cite quatro coisas que deve entregar ao Espírito Santo para que Ele possa ter controle
absoluto sobre a sua vida.

Entregue a sua mente
O Espírito Santo vem para ajudar a orar e a testemunhar. Portanto, pode esperar que Ele coloque
na sua mente motivos pelos quais deve orar ou agradecer a Deus. Obedeça ao Espírito Santo. À
medida que Lhe obedecer, Ele orará por meio de si, na sua própria língua, ou naquela que Ele
escolher.
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Entregue as suas emoções
A sua natureza emocional é parte própria de si; entregue-a também ao Espírito Santo. Se sente
vontade de chorar enquanto está a orar, não contenha as lágrimas. Deixe que o Espírito Santo quebre
toda e qualquer dureza, vontade própria, orgulho, dúvida ou resistência a Deus que Ele possa ter
encontrado em si. Deixe-O convencê-lo e fazer de si aquilo que ele realmente quer que seja. Chore
pelos seus amigos e queridos que estão perdidos no pecado, ou pelos milhões que nunca ouviram o
evangelho. Isto é uma operação do Espírito Santo em si para a salvação das almas.
Quando o Espírito Santo o encher, Ele poderá dar-lhe um amor tal que a única coisa que
conseguirá fazer será louvar a Deus a adorá-Lo de toda a sua alma. Ou talvez fique tão contente que
sinta vontade de rir de alegria. Obedeça a este impulso e expresse esse amor e essa alegria vindos do
Espírito louvando a Deus e rindo!
“... não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso” (1 Pedro 1:8).
“Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo”
(Romanos 14:17).
Lembre-se, contudo, de que as bênçãos de Deus vêm às pessoas de maneiras diferentes. Alguns
não sentem nenhuma emoção forte ao serem cheios do Espírito, portanto não se preocupe, nem tente,
pelo seu próprio esforço, ter uma experiência emocional. Benjamin A. Bauer diz:
“O poder do Espírito Santo em si não deve ser avaliado com base na quantidade de emoção que
sente, mas na fé que permanece em si. O poder do Espírito Santo pode estar a operar poderosamente
em si sem produzir nenhuma emoção no seu homem exterior. Mas um homem ou uma mulher cheio
do Espírito estará sempre cheio de fé e amor.
Entregue a sua vontade
Convidou o Espírito Santo para assumir o controle total da sua vida? Não comece agora a discutir
com Ele sobre a maneira como Ele vai controlá-la. Não insista em querer ter uma experiência idêntica
à que um conhecido seu tenha tido. Aceite aquilo que o Espírito tem para lhe dar. Alguns resistem ao
poder de Deus porque sentem medo de que Deus os faça parecerem tolos. Todos o criticam? E daí?
Chamaram a Jesus e a Paulo de loucos e disseram que aqueles que haviam sido cheios do Espírito no
Dia de Pentecostes estavam bêbados. Abandone a sua vontade própria e deixe que Deus opere em si.
Entregue o seu corpo
O Espírito santo encherá o seu corpo da mesma maneira como encherá a sua mente e a sua
natureza emocional. Orar pedindo o poder do Espírito Santo, e Ele pode fazê-lo sentir este poder de
tal maneira que saberá, sem dúvidas, que Ele é real!
Cada pessoa reage diferentemente ao poder do Espírito, tanto nos dias de hoje como aconteceu nos
dias bíblicos. Moisés tremeu muito. Daniel caiu por terra, como morto. David dançou de alegria
diante da arca. O paralítico saltou, mostrando o seu contentamento por haver sido curado, e os 120
discípulos, no dia de Pentecostes, falaram em outras línguas, quando o Espírito assumiu o controle da
sua língua e lhes foi dando as palavras que deveriam falar.
A Bíblia diz que a língua é o membro mais difícil de ser controlado no corpo inteiro. Com muita
facilidade, falamos coisas que não deveríamos e não é fácil para nós dizer aquilo que deveríamos.
Portanto, devemos entregar a nossa língua ao Espírito Santo e pedir-Lhe para nos ajudar a usá-la para
a glória de Deus. Saberemos que Ele aceitou a nossa entrega quando Ele começar a controlar a nossa
língua e nos der palavras diferentes, com as quais devemos orar e louvar a Deus.
Cada pessoa recebe este dom do Espírito Santo de maneira diferente. Alguns, repentinamente,
começam a falar fluentemente em outra língua, sem problemas, lutas ou dúvidas. Eles simplesmente
submetem o seu aparelho vocal ao controle do Espírito Santo.
Outros vão-se submetendo, pouco a pouco, ao poder do Espírito. Alguns hesitam e lutam para
continuar a falar claramente na sua própria língua. Alguns ficam como crianças a aprender a falar,
pronunciando repetidamente sílabas ou palavras que o Espírito lhes dá. Porém, à medida que
aprendem a entregar-se ao Espírito, em cada vez que oram, Ele toma o controle da sua língua e fala
através deles.
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Outros ainda sentem uma impressão interior muito forte, vinda do Espírito Santo, de que devem
falar uma determinada palavra ou palavras que não compreendem. Pela fé, eles aceitam esta
orientação do Espírito e falam estas palavras. Quando isto acontece, o Espírito Santo assume o
controle da sua língua e eles começam a falar numa outra língua – não mais com palavras que passam
antes pela sua mente, mas que vêm directamente do Espírito, com poder sobrenatural.
Esta é uma condensação da experiência de Robert W. Cummings, quando era missionário na Índia:
“Eu estava a louvar a Deus dizendo: ‘Glória a ti, ó Deus!’ Repentinamente, pareceu-me ouvi-Lo
dizer: ‘Não está, na realidade, a louvar-Me e a orar para a Minha glória porque está ansioso por ela,
mas porque está a querer este baptismo.’ Voltei à reunião e comecei imediatamente a orar como Ele
me havia ensinado... ‘Ó Deus! Seja o Teu nome exaltado e glorificado aqui, nesta reunião, em cada
um dos Teus filhos, e em mim.’
“Enquanto orava desta maneira, com toda a sinceridade, um sentimento muito forte de
arrependimento me sobreveio... Num espírito que reconheci não ser o meu, chorei, profundamente
sentido, porque Deus não era amado nem glorificado, apesar de ser digno de receber todo amor e
louvor. Depois deste profundo sentimento, deste desejo ardente da glória de Deus, veio-me uma
sensação maravilhosa de alegria e liberdade. Senti-me como se estivesse no coração do amor de Deus,
livre de tudo aquilo que me prendia. Eu ri de alegria – ri das minhas dúvidas e temores, dos inimigos
da minha alma, e ri pela alegria do triunfo sobre todas as preocupações que me haviam atacado.
“Durante um longo tempo, o Espírito ensinou-me a glorificá-Lo pela Sua santidade, justiça,
rectidão e bondade. Depois, Ele falou-me sobre o imenso desejo que Ele tem de que o Seu reino
venha. Ah! Se pudéssemos ao menos avaliar o quanto o Espírito anseia pelo dia em que Cristo será
coroado Rei!
“A lição seguinte que aprendi com Ele foi sobre o grande desejo de Deus de que a Sua vontade
seja feita na terra assim como é no céu. Ele começou a tratar comigo pessoalmente. Ele mostrou-me
que todos os membros do meu corpo haviam sido feitos para a Sua glória.
“Tudo isto aconteceu enquanto sentia um tremendo poder sobre o meu corpo... um poder
inteligente, infinito, mas que mesmo assim respeitava a minha vontade e se recusava a realizar os
Seus desejos em mim a menos que a minha vontade estivesse de acordo.
“Então Ele mostrou-me claramente que queria que eu usasse a minha voz para glorificar a Cristo.
Ele queria que toda a minha vida glorificasse a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo... Aquele que sara... Aquele que baptiza no Espírito e em fogo... O Rei que virá um dia.
“Então Ele revelou-me que queria a minha língua para falar através dela à medida que Ele fosse
dando as palavras. Quando a entreguei a Ele, Ele falou-me numa língua que eu não conhecia nem
entendia. Porquê? Não sei dizer. Só sei que Ele me fez sentir que o Seu Espírito havia usado a minha
língua para falar mistérios com Deus e que era perfeitamente adequado que ele selasse aquele
enchimento do Seu templo tomando a minha língua e louvando a Deus com ela, dando-me palavras
numa língua que eu, pela minha sabedoria humana, não poderia falar.”
Deus que não faz duas folhas iguais, Ele enchê-lo-á com o Espírito Santo da maneira que Ele achar
conveniente. Algumas pessoas recebem o Espírito Santo logo após a conversão. Outros oram muito
tempo, antes de receberem esta bênção. Alguns, ao receberem o baptismo, estão ajoelhados no altar,
outros sentados ou em pé. Alguns estão a ler a Bíblia, ou mesmo a trabalhar, quando repentinamente,
um grande amor por Deus os inunda e eles rompem em louvor a Ele e são cheios do Espírito Santo.
Para Fazer
7

Estudou alguns exemplos e versículos da Bíblia sobre ser cheio com o Espírito Santo.
Baseado neles, o que é que podia ser dito sobre a maneira como Deus enche as pessoas com
o Espírito Santo?
a) Todos são cheios da mesma maneira.
b) Deus enche cada um como Ele escolher.
c) Um certo ritual ou método tem de ser seguido.
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8

Viu ou experimentou a obra do Espírito Santo nas quatro maneiras que estudou? Se sim, faça
uma curta descrição para....
a) Mente
b) Emoções
c) Vontade
d) Corpo

Talvez já tenha recebido a bênção mas ainda não está tão cheio do Espírito quanto gostaria. Faça o
que os cristãos primitivos fizeram. Deixe-O enchê-lo novamente até que transborde. “Enchei-vos do
Espírito.”
Quando vir que outros estão a ser cheios do Espírito Santo, compreenderá que todos somos iguais
perante Deus. O que Ele tem feito por outros, fará por si também. Não importa há quanto tempo é
crente nem o lugar onde está nem o que está a fazer. O importante é a sua fome e sede de Deus, a sua
vontade de obedecer-Lhe e a sua fé no facto de que Ele vai cumprir a Sua promessa. Renda-se a Ele e
deixe-O enchê-lo agora mesmo, onde estiver.
Que Deus o abençoe enquanto põe em prática aquilo que aprendeu. Esta é a nossa oração a seu
favor:
“Por esta razão, nós, também, desde o dia em que o ouvimos, não cessámos de orar por vós, e de pedir
que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual; Para
que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa
obra, e crescendo no conhecimento de Deus; Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua
glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo” (Colossenses 1:9-11).
9

Agora, comece a orar. Cite as promessas que memorizou. Agradeça a Deus por elas.
Agradeça-O por enviar o Seu Espírito. Convite o Espírito entrar na sua vida.
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Verifique as Suas Respostas
Lição 1
2
3

12

o Espírito Santo.
Os títulos são: (em qualquer ordem)
a) Consolador
b) Espírito da Vida
c) Espírito Santo
d) Espírito da Verdade
e) Espírito de Sabedoria
f) Espírito de Cristo
g) Espírito de Deus.
Ele revela-se a nós pelo Seu Espírito Santo.

Lição 2
2
3
4
5
13
15

Espírito de Deus, Espírito da Vida.
que crerem, as mãos, curá-los
Sim! Realiza.
Reparou em tantas as vezes que as palavras “vidas” e “vida” aparecem nestes versículos?
amor, santidade (e outras)
Espírito Santo

Lição 3
1
2
6
7
11

falando com Deus.
adorar, confessar, pedir
a), c)
b) confissão
vontade de Deus.

Lição 4
1
7

9
10

futuro, ama
b) Honrando Jesus Cristo.
d) Sob o controle do orador.
e) Abençoando os ouvintes.
g) De acordo com a Palavra de Deus.
h) Verdadeira.
b) É certo e o resultado leva honra a Deus.
Espero que indicasse todos!
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Lição 5
1
3
4

7

8

Devia ter circulado: fé, mensagem, coragem, curas, visão, conversões, amor
c) dom prometido pelo Pai.
A sua resposta. Diria que o Espírito Santo se chama dom para nos ajudar a saber que não
temos de fazer nada para ganhar o Espírito Santo. Deus já tinha prometido enviá-Lo. A nossa
parte é recebê-Lo.
Duas são certas:
a) a experiência depois da conversão.
d) o dom de Deus para todos os seus filhos.
Podiam ser: fé; oração; testemunho e pregação poderosos; falar em outras línguas; dedicação
a Deus; conversões; curas; crescimento da igreja.

Lição 6
6
7
8

mente, emoções, vontade, corpo
b) Deus enche cada pessoa na maneira que Ele escolher.
As suas descrições. Se ainda não rendeu a sua vida ao Espírito Santo em qualquer destas
áreas, agora dê esse passo.
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APONTAMENTOS
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Exame das Lições 1-3

(Um Amigo e Conselheiro)
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa.
1. O Espírito Santo deseja fazer-nos santos.
Verdadeiro
Falso
2. Todos os que nasceram de novo têm o Espírito de Cristo.
Verdadeiro
Falso
3. Os dons do Espírito foram dados apenas à Igreja Primitiva e somente para a ajudarem no início do
seu crescimento.
Verdadeiro
Falso
4. É impossível orar por um pedido desconhecido por nós.
Verdadeiro
Falso
5. Já que podemos orar em línguas, não é mais necessário orar com entendimento.
Verdadeiro
Falso
6. O Espírito Santo é uma Pessoa e não uma mera influência.
Verdadeiro
Falso
7. O Espírito Santo ensina-nos a amar.
Verdadeiro
Falso
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa.
8. Actos 2:1-13 dá-nos:
a) instruções no uso dos dons.
b) um relatório da manifestação inicial do Espírito Santo.
c) O propósito dos dons do Espírito.
9. A expressão grega “paracleto” significa alguém
a) que é chamado ao lado para ajudar.
b) que dá vida.
c) que dá sabedoria.
10. “Glossolalia” significa
a) orar ou falar em línguas.
b) o dom da salvação.
c) baptismo nas águas.
11. “Carisma” significa
a) ser convertido.
b) capacidades humanas.
c) dons sobrenaturais.
12. Quando o Espírito da vida nos ressuscita da morte, teremos
a) só uma alma e não um corpo.
b) um corpo transformado, livre de fraqueza.
c) o mesmo corpo com as mesmas limitações.
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13. Filipenses 4:6 ensina-nos
a) que nos devemos preocupar com os nossos pecados.
b) que devemos orar em línguas
c) que devemos pedir a Deus por aquilo que necessitamos.
14. O Espírito Santo
a) dá-nos um novo motivo para viver.
b) não tem efeito sobre as nossas motivações.
c) impele-nos a querer morrer e ir para o céu.
15. Podemos enriquecer o nosso louvor gastando muito tempo
a) pedindo por coisas.
b) repetindo as mesmas orações cada dia.
c) cantando e louvando a Deus.
16. Salmo 145 fala-nos
a) da grandeza de Deus.
b) da importância da oração.
c) dos propósitos do Espírito Santo.
17. “Santo” significa separado
a) das actividades normais da vida.
b) das outras pessoas.
c) do pecado e entregue a Deus.

18. O Espírito Santo vem a fim de glorificar a
a) Si mesmo.
b) Jesus.
c) Igreja.
19. Conforme Romanos 8:5,6, uma mente controlada pelo Espírito traz
a) fé.
b) vida e paz.
c) dons espirituais.
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas.

20. Estudou cuidadosamente as lições 1-3?
Sim
Não
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-2?
Sim
Não
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer da Lição 3?
Sim
Não
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-3?
Sim
Não
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido?
Sim
Não
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Exame das Lições 4-6
(Um Amigo e Conselheiro)
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa.
1. Estando cheios do Espírito Santo somos capacitados para trabalharmos juntos e em harmonia.
Verdadeiro
Falso
2. A palavra da sabedoria é dada somente a pastores.
Verdadeiro
Falso
3. O Espírito Santo sempre está de acordo com a Palavra de Deus.
Verdadeiro
Falso
4. O Espírito sempre fala a verdade.
Verdadeiro

Falso

5. Deus derrama o Seu Espírito somente sobre poucos crentes escolhidos como favoritos por Ele.
Verdadeiro
Falso
6. Falar em línguas é somente um sinal de que uma pessoa está cheia do Espírito.
Verdadeiro
Falso
7. Todos os crentes têm todos os dons do Espírito.
Verdadeiro
Falso
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa.
8. Decoramos versículos da Bíblia para que possamos
a) dispensar a nossa leitura diária bíblica por alguns dias.
b) impressionar os outros com o nosso conhecimento espiritual.
c) usufruir dos ensinos memorizados quando são necessários e o Espírito Santo trá-los à nossa mente.
9. Os dons de línguas e interpretação são
a) iguais ao dom de profecia.
b) iguais à sabedoria e conhecimento.
c) os dons principais.
10. Quem, hoje, está a ser cheio do Espírito Santo?

a) Aqueles que já foram salvos há muito tempo.
b) Aqueles que têm fome e sede das coisas de Deus.
c) Aqueles que vivem uma vida recta e perfeita.
11. O discernimento de espíritos é dado a fim de
a) julgar as acções dos outros.
b) apontar as atitudes erradas de outros.
c) proteger a Igreja de mensageiros e mensagens falsas.
12. A fim de ser cheio do Espírito, precisamos
a) viver de acordo com uma estrita lei espiritual.
b) orar por muito tempo.
c) entregar a Deus a nossa vontade, mente, emoções e corpo.
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13. O Espírito Santo guiá-lo-á por meio de
a) membros da Sua Igreja.
b) médiuns espíritas.
c) o seu horóscopo.
14. Quem deve receber e ser cheio do Espírito Santo?
a) Só obreiros integrais de Igreja.
b) Cada membro da Igreja.
c) Principalmente os pastores da Igreja.
15. Muitas vezes, as pessoas cometem o erro de
a) não usar o poder do Espírito Santo.
b) não dar glória ao Espírito Santo.
c) usar o poder do Espírito raramente.
16. A Igreja primitiva praticou grandes proezas porque
a) tinha grande sabedoria.
b) tinha observado as obras de Jesus aqui na terra.
c) foi revestida com o poder do Espírito.
17. Conforme Actos 1:4-8, Jesus prometeu aos Seus discípulos
a) ousadia para pregar.
b) poder para testemunhar.
c) sabedoria e conhecimento.
18. Uma mensagem de Deus sempre
a) será dada por um pastor.
b) estará de acordo com a Palavra de Deus.
c) vem por meio de línguas e a interpretação.
19. É errado usar do poder do Espírito para
a) chamar a atenção para nós mesmos.
b) testemunhar a pecadores.
c) vocalizar uma mensagem em línguas na igreja.
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas.

20. Estudou cuidadosamente as Lições 4-6?
Sim
Não
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 4-5?
Sim
Não
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer da Lição 6?
Sim
Não
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 4-6?
Sim
Não
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido?
Sim
Não
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