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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: 
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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 levar-
nos-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? 
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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? 
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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 deu-
lhes 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 vo-
lo 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. 
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     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       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


