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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       e  
  
 Ele       -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 I NTERIORES 
     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. 
 
 
 
 


