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Lição 7 
O Espírito Santo 

 
     Os discípulos sabiam que Jesus ia partir, já que Ele lhes havia comunicado. A princípio, pareceu-
lhes uma má notícia o que, naturalmente, os perturbou. Amavam Jesus; durante três anos, tiveram 
comunhão com Ele. Como podiam viver sem o Mestre? 
     Jesus, sabendo o que lhes ia no íntimo, assegurou-lhes que a Sua partida para o Pai era o melhor 
para eles. Seu Pai enviar-lhes-ia o Espírito Santo (uma das Pessoas da Trindade, mencionada na Lição 
2 e não ficariam sozinhos). 
     O Espírito de Deus não Se manifestaria num só país, nem ministraria a uma única raça – mas a todo 
o mundo. No dia de Pentecostes, Pedro falou a uma multidão representativa de, pelo menos, 15 
diferentes grupos linguísticos. Ele disse: “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...” (Actos 2:16-17). 
     Na Lição 6, estudámos a salvação. Sabia que chegamos à salvação pela acção e obra do Espírito 
Santo? Vamos estudar, agora, o Espírito Santo e a Sua obra em nós. 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Pessoa do Espírito Santo 
A Obra do Espírito Santo 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Descrever a pessoa do Espírito Santo. 
Explicar a obra do Espírito Santo na salvação. 
Compreender a obra do Espírito Santo na sua vida. 
 
A PESSOA DO ESPÍRITO SANTO 
Objectivo 1: Descrever a pessoa do Espírito Santo e indicar, pelo menos, cinco das Suas qualidades. 
     O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Divindade, a que também chamamos Santissima 
Trindade. Como o Pai e o Filho, possui outros nomes, como Espírito de Deus, Espírito de Verdade, 
Consolador. Mateus 28:19 menciona as três pessoas: “... ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em 
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.” 
     O Espírito Santo é como Deus Pai. É eterno, omnipotente, omnisciente e omnipresente. Coopera 
com o Pai e o Filho e estava com Eles na Criação. Vejamos alguns versículos que nos falam do 
Espírito Santo. 
 
“... pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus...” (Hebreus 9:14). 
 
“... o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus” (1 Coríntios 2:10). 
 
“O Espírito de Deus me fez; e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida” (Job 33:4). 
 
     O Espírito Santo movia-se dentro dos profetas e dos sacerdotes nos tempos do Velho Testamento. 
Ajudou homens e mulheres a servirem a Deus. Diz-se de José que foi vendido para o Egipto como 
escravo: “... Acharíamos um varão como este, em quem haja o espírito de Deus?” (Génesis 41:38). 
 

Para Fazer 
 

1 O Espírito Santo é a      Pessoa da      . 
 
 Coopera com o      e o      e tem agido no  
 
 mundo desde a            . 
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2 Leia as seguintes Escrituras. À frente de cada uma, escreva a qualidade ou característica do 
 Espírito Santo que o versículo menciona. 
 
 a) Romanos 15:13           
 
 b) Hebreus 10:15           
 
 c) 1 Pedro 4:14           
 
 d) 1 João 5:6            
 
 e) João 14:26            
 
A OBRA DO ESPÍRITO SANTO  
Objectivo 2: Identificar seis funções do Espírito Santo mencionadas na Bíblia. 
     O Espírito Santo desempenha um papel essencial na nossa salvação. Mostra-nos o erro dos nossos 
pecados e ajuda-nos a aceitar Jesus como nosso Salvador. Ele transforma as nossas vidas. 
 
“E, quando ele (o Espírito Santo) vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo”          
(João 16:8). 
 
“Jesus respondeu: Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não 
pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito” 
(João 3:5-6). 
 
     O Espírito Santo habita em cada crente. Entra no nosso coração no momento em que nos 
convertemos. “É, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que 
clama: Aba, Pai” (Gálatas 4:6). Romanos 8:9 adianta mais: “... se alguém não tem o Espírito de Cristo, 
esse tal não é dele.” Se pertencemos à família de Deus, o Seu Espírito habita em nós. 
 
“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). 
 
     Além de habitar em nós, o Espírito Santo pode também encher-nos; o que ocorre após a conversão. 
A esse enchimento por vezes chamamos baptismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes são 
baptizados no Espírito Santo, mas é uma experiência que Deus quer que todos os Seus filhos 
experimentem. 
 
“... exaltado pela dextra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, (Jesus) 
derramou isto, que vós agora vedes e ouvis” (Actos 2:33). 
 
“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” (Actos 2:38). 
 
     O Espírito Santo é o nosso Consolador, o nosso Ajudador. É Ele quem ensina-nos, ama-nos e dá-
nos companhia e guia-nos pela verdade. Tem frutos para nós – gozo, paz, paciência, humildade e auto 
controlo (Gálatas 5:22) e dons espirituais com os quais ministramos ao Senhor e ao nosso próximo    
(1 Coríntios 12:4-7).  
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Para Fazer 
 

3 Assinale as alíneas VERDADEIRAS 
 a) O Espírito Santo está presente em cada crente. 
 b) O Espírito Santo guia-nos à salvação. 
 c) Conversão e baptismo no Espírito Santo são a mesma coisa. 
 d) O Espírito Santo declara-nos filhos de Deus. 
 
4 Leia as referências bíblicas à esquerda. Agrupe-as depois com as obras do Espírito 
 mencionadas à direita. 
 
   a) Isaías 11:2    1. Dá poder. 
 
   b) Ezequiel 36:27   2. Ensina. 
 
   c) Joel 2:28    3. Revela a verdade. 
 
   d) Lucas 12:12    4. Dá sabedoria, conhecimento e capacidade. 
 
   e) Miqueias 3:8   5. Dá profecias, sonhos e visões. 
 
   f) João 16:13    6. Leva-nos a guardar as leis de Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




