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INTRODUÇÃO AO CURSO 
 
 
Seu Amigo, o Espírito Santo 
 
     Perto do final do ministério de Jesus na terra, Ele contou a Seus discípulos que estava a chegar a 
hora em que Ele já não mais estaria com eles. Disse, então: “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 
Consolador, para que fique convosco para sempre; o Espírito da verdade, que o mundo não pode 
receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em 
vós” (João 14:16-17). 
     Jesus estava a falar a respeito do Espírito Santo, a Terceira Pessoa da Trindade. Deus Pai enviou 
Seu Filho, Jesus, para o mundo a fim de nos mostrar como Deus é. Quando Jesus voltou para O Seu 
Pai no céu, enviou o Espírito Santo para permanecer no coração dos crentes. O Espírito Santo revela 
Cristo para nós. Embora não possamos ver o Espírito Santo, podemos sentir a Sua presença e a Sua 
orientação nas nossas vidas à medida em que nos entregamos ao Seu controle. 
     Há na Bíblia vários símbolos para o Espírito Santo: vento (Actos 2:2); uma pomba meiga     
(Mateus 3:16-17); fogo (Mateus 3:10); e água (João 7:37-39). Estes símbolos representam aspectos 
diferentes do Espírito Santo no Seu ministério connosco. Como pomba, é um Amigo bondoso e 
ajudador que caminha ao nosso lado. É água viva que brota de dentro de nós. É um fogo santo que 
refina a nossa vida espiritual, convencendo-nos de tudo quanto é incoerente em nossa nova vida em 
Cristo. É um vento poderoso que se movimenta em manifestações milagrosas e sobrenaturais através 
dos crentes cheios do Espírito. 
     Nestas lições, apresentar-lhe-emos o seu Amigo, o Espírito Santo. É um Amigo pessoal, com 
capacidade de raciocinar, de sentir, e de tomar decisões. É um Amigo divino, tendo todos os atributos 
de Deus. É um Amigo que ajuda, que fica ao seu lado em todas as circunstâncias. 
     O Espírito Santo é um Amigo poderoso, activo na criação, na comunicação da mensagem de Deus 
ao homem, e na regeneração das almas perdidas. É, também, um Amigo prático, que nos ajuda na 
nossa adoração, no nosso ministério uns para com os outros, e ao formar em nós a imagem de Cristo. 
     Oramos para que estas lições o motivem a envolver-se pessoalmente com o seu Amigo divino, o 
Espírito Santo, de modo que possa crescer na maturidade espiritual no dia a dia, e que assim, possa 
experimentar os galardões ilimitados da vida cheia do Espírito! 
 
Descrição do Curso 
 
     Consolador, Mestre e Guia: Um Estudo sobre o Espírito Santo é um curso introdutório sobre os 
atributos do Espírito Santo e as Suas actividades no mundo desde a criação até o presente. É 
apresentado como um Amigo pessoal, poderoso e prático que habita no crente, e que através dele, 
revela Jesus Cristo ao mundo. Com a experiência pentecostal no baptismo no Espírito Santo, o crente é 
revestido de poder para testemunhar, para servir e viver uma vida santa. O curso é um guia prático 
para o aluno que deseja uma vida cheia do Espírito. 
 
Objectivos do Curso – Quando terminar este curso, será capaz de: 
 
1. Enumerar os atributos divinos e pessoais do Espírito Santo. 
2. Descrever o envolvimento do Espírito Santo na criação, na comunicação com o homem, e na 
    regeneração. 
3. Compreender o significado da adoração, do baptismo no Espírito Santo, dos dons do Espírito, e do 
    fruto do Espírito. 
4. Reconhecer o valor de uma vida cheia do Espírito e desejar que o Espírito Santo manifeste Jesus  
    Cristo na sua vida. 
 
Livro-Texto 
 
     Ao longo do seu estudo, usará o livro-texto Consolador, Mestre e Guia, de William Farrand, como 
um manual e guia para os seus estudos. A Bíblia é o único outro texto necessário.  
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Unidade 1 
O ESPÍRITO SANTO: 
UM AMIGO PESSOAL 
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LIÇÃO 1 
Uma Pessoa Completa 

 
     Quando a minha família e eu chegámos pela primeira vez nas Filipinas, onde assumi a direcção da 
Faculdade Bíblica Emanuel, o corpo docente e estudantil realizou uma recepção para nós. Todos os 
tipos de pratos regionais foram servidos, e a hospitalidade era um grande prazer. Ouvi um dos alunos 
dizer: “Gosto realmente de recepções”. Foi um dia inesquecível! 
     Imagino como eu teria sentido se eles tivessem esquecido o propósito da recepção. Mas não se 
esqueceram. Alguém se levantou e disse: “Temos desfrutado da comida e da hospitalidade, mas não é 
está a razão porque estamos aqui. Viemos aqui para dar as boas-vindas ao nosso presidente, que estará 
connosco durante o próximo trimestre académico”. 
     Mais tarde, enquanto pensava sobre isto, vieram à minha memória testemunhos de outra recepção 
mais importante, a recepção do baptismo no Espírito Santo. Muitas pessoas falam acerca das bênçãos 
que receberam quando foram baptizadas no Espírito Santo, mas deixam de mencionar a Pessoa divina 
do Espírito. 
     O Espírito Santo é uma Pessoa completa. É, também, uma Pessoa divina, conforme veremos na 
Lição 2, possuindo as qualidades essenciais de uma personalidade. Por ser Ele uma Pessoa completa, 
podemos ter com Ele um relacionamento pessoal que satisfaz totalmente, até as nossas necessidades 
mais profundas, e que nos preparará para o nosso lugar no reino de Deus. Nesta lição, exploraremos as 
evidências bíblicas da personalidade do Espírito Santo, e as suas implicações para nós. 
 
Esboço da Lição 
AS SUAS QUALIDADES PESSOAIS 
OS SEUS CARGOS PESSOAIS 
AS SUAS DESIGNAÇÕES PESSOAIS 
O NOSSO RELACIONAMENTO PESSOAL COM ELE 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Sustentar a afirmação: “O Espírito Santo é uma Pessoa completa”, discutindo as Suas designações 
    pessoais, qualidades pessoais, e cargos pessoais. 
2. Descrever o tipo de relacionamento pessoal que podemos ter com o Espírito Santo, porque Ele 
    é uma Pessoa. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Leia a introdução ao curso no início deste manual. Isto o ajudará a compreender o propósito do 
    curso e como responder aos exercícios do estudo de cada lição. 
2. Estude o esboço da lição e os objectivos da lição para a Lição 1. Estes o ajudarão a identificar as 
    coisas que deve procurar aprender à medida em que estuda a lição. 
3. Leia a lição e faça os exercícios no desenvolvimento da lição. Escreva as respostas às perguntas 
    neste guia de estudos, onde houver espaço fornecido. Sendo necessárias respostas mais longas, use 
    um caderno. Verifique as suas respostas com aquelas que são dadas no final da lição. 
4. A sua compreensão das palavras-chave é essencial para compreender bem o conteúdo da lição.  
    Verifique o glossário no fim deste guia de estudos para a definição de quaisquer palavras que não  
    conhece. 
5. Faça o auto-teste e verifique cuidadosamente as suas respostas. Faça revisão das questões   
    respondidas incorrectamente. As respostas são dadas no fim deste manual. 
 
Palavras-Chave 
Blasfémia  
Comissionamento 
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AS SUAS QUALIDADES PESSOAIS 
Objectivo 1. Seleccione declarações que descrevem evidências da personalidade do Espírito Santo. 
 
Introdução 
 
     Quando pensa numa pessoa provavelmente pensa num ser humano muito semelhante a si próprio, 
que tem a capacidade de pensar, sentir e tomar decisões. Mas a capacidade de saber, sentir e escolher 
nos foi dada por Deus, e somos feitos à Sua imagem. Ele é o ideal daquilo que uma pessoa completa e 
perfeita é, e nós somos simplesmente as cópias maculadas, não é portanto, o nosso propósito dizer que 
o Espírito Santo é uma Pessoa porque é como nós. Pelo contrário, a nossa personalidade segue o 
padrão do modelo divino; logo, temos a capacidade de pensar, de sentir e de decidir. 
     Todas as qualidades que descrevem a personalidade são achadas no Espírito Santo. Ele é um ser 
vivo. Na realidade, conforme veremos, Ele é a fonte e o Doador da vida, e um dos Seus nomes é “o 
Espírito da Vida” (Romanos 8:2). 
     Porque normalmente pensamos que uma pessoa é quem tem corpo físico visível, não percebemos o 
significado verdadeiro da palavra pessoa, que se refere às qualidades da personalidade: a capacidade 
de saber, de sentir e de escolher. Sendo o Espírito Santo uma pessoa e não simplesmente uma força 
impessoal, isso leva-nos a uma mais íntima comunhão com Ele na nossa vida diária. Porque Ele é uma 
Pessoa completa que pode pensar, sentir e escolher, Ele é o canal perfeito para comunicar a Deus os 
seus desejos, e a você, a vontade de Deus. 
 
1. Baseado na discussão nesta secção, qual das escolhas abaixo completaria melhor a frase. O Espírito 
Santo é uma Pessoa, porque 
a) Ele é como eu. 
b) Ele tem as qualidades essenciais de uma personalidade. 
c) Ele é um Ser físico bem como espiritual. 
d) Ele é um ser espiritual. 
 
     Examinaremos cada uma das qualidades da personalidade do Espírito Santo, pensemos na sua 
relevância para nós. 
 
A Capacidade de Conhecer 
Objectivo 2. Analise certos textos bíblicos para determinar o que revelam acerca da capacidade do 
Espírito Santo de conhecer. 
 
     Uma das qualidades primárias da personalidade é a capacidade de saber. Associamos esta 
capacidade com a mente. A Palavra de Deus declara que o Espírito Santo age com inteligência e 
sabedoria. 
 
“E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus 
intercede pelos santos” (Romanos 8:27). 
 
“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” (1 Coríntios 2:10-11). 
 
     Neste segundo texto bíblico, o apóstolo compara a capacidade do homem, para conhecer os homens 
com a mesma qualidade do Espírito Santo no âmbito espiritual. Note que esta qualidade pessoal está 
relacionada com o espírito do homem, que perdurará, e não com seu corpo, que morrerá. 
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     Em termos práticos, o conhecimento que o Espírito tem da vontade de Deus e das necessidades do 
povo habilita-O a ser o nosso Conselheiro eficaz. Este facto é bem ilustrado no livro de Actos, quando 
a Igreja primitiva se reuniu em Jerusalém para achar soluções para vários problemas. Diante de uma 
crise que poderia ter destruído a união da Igreja, os apóstolos e os presbíteros encontraram no Espírito 
Santo uma fonte de consolo e direcção (veja capitulo 15). A presença do Espírito levou a efeito o 
meio-termo que era necessário, e os apóstolos puderam escrever: “Pareceu bem ao Espírito Santo e a 
nós” (Actos 15:28). Aqui, a sabedoria do Espírito Santo e o Seu conhecimento divino forneceram uma 
solução para a Igreja que satisfez os judeus, encorajou os gentios, e fez com que o evangelho se 
espalhasse ainda mais eficazmente. 
     Uma pessoa, pois, é alguém que pode conhecer e ser conhecido. Conforme vimos, o Espírito Santo 
possui estas duas qualidades. Ele conhece a si e a mim melhor do que qualquer outra pessoa possa 
conhecer-nos, e Ele pode ser conhecido. Até que ponto chegará a conhecê-Lo bem, dependerá de 
quanto poderá aprender acerca d’Ele e na sua comunhão de todos os dias. Ele pode ser tratado como 
conhecido casual, ou como amigo muito íntimo. Muitos dizem, com honestidade: “Eu O conheço”, ou 
seja: como conhecido casual. Bem menos pessoas O conhecem como amigo íntimo. Quer conhecê-Lo 
melhor? Quanto mais tempo passar com Ele, tanto melhor O conhecerá. 
 
2. Complete esta frase: A capacidade de conhecer é uma característica _________________________        
 
____________________________________________________________________ o Espírito Santo. 
 
3. Tendo por base Romanos 8:27 e 1 Coríntios 2:10,11, escolha a melhor frase e complete esta 
afirmação: O Espírito Santo pode ministrar às nossas necessidades de acordo com a vontade de Deus 
porque Ele conhece 
a) as necessidades do povo de Deus. 
b) a vontade de Deus para o Seu povo. 
c) as coisas que as pessoas querem. 
d) todas as respostas: a) b) e c). 
e) as coisas mencionadas em a) e b). 
 
4. Como este texto bíblico revela uma qualidade pessoal do Espírito Santo: “Pareceu bem ao Espírito 
Santo e a nós”? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
A Capacidade de Sentir 
Objectivo 3. Declare o que os textos bíblicos citados revelam acerca da capacidade do Espírito Santo 
de sentir. 
 
     Uma segunda qualidade da personalidade é a qualidade emotiva, ou a capacidade de sentir. Os 
sentimentos incluem a capacidade de amar, e de sofrer tristeza, dor, mágoa (inclusive ira). Veremos 
nos relatos bíblicos que o Espírito Santo tem a capacidade de sentir todas estas coisas à medida em que 
opera entre nós. 
     O amor, como o conhecimento, é expressado numa base pessoal. Para expressar amor, precisa de 
ser uma pessoa, e a expressão do seu amor não teria significado se não fosse dirigida para outra 
pessoa. 

Conhece  

O Espírito Santo  Uma Pessoa Completa  
Sente  Decide  
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     O apóstolo Paulo diz: “O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que 
nos foi dado” (Romanos 5:5). Outro texto fala a respeito do “amor do Espírito” (Romanos 15:30). 
     O Espírito Santo é uma Pessoa que pode ser amada, que nos pode amar, e que pode amar outros 
através de nós. 
     Durante meus tempos de faculdade, tinha a tendência de usar demasiadamente a palavra amar. 
Falava em amar bons livros, amar boa comida e em amar música. Minha professora de inglês 
levantava objecções. Cada vez que eu dizia que amava alguma coisa, ela corrigia-me. Ainda posso 
ouvir a sua voz: “Meu irmão, não pode amar a estas coisas. Somente pode amar uma pessoa. O amor 
deve ser expressado para alguém que poderá lhe corresponder”. A moral dela era simplesmente que o 
amor é uma comunicação dos sentimentos da pessoa. Para ser verdadeiramente relevante, esta 
comunicação deve ser recebida por alguém que poder interpretar e apreciar a intenção desta 
mensagem, bem como corresponder a ela. 
     Por ser uma Pessoa completa, o Espírito Santo pode expressar o amor de Deus, e assim o faz. O 
amor do Espírito fica evidente nos Seus primeiros tratos com a família do homem. Nos dias de Noé, a 
iniquidade estava tão generalizada que o Espírito Santo “entristeceu-Se” e ficou magoado. Como 
resultado, Deus disse: “Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem” (Génesis 6:3). O 
Espírito pode ser entristecido pelo pecado e pela rebeldia das pessoas porque Ele possui sentimento. 
Neste caso, o Seu amor foi rejeitado. 
     Muitas pessoas não correspondem ao amor do Espírito Santo, e a resposta d’Ele a este tratamento é, 
conforme veremos, outra indicação das Suas capacidades pessoais e emotivas. Ele pode ser o objecto 
de maus tratos pessoais. Paulo contrasta as acções dos descrentes com as daqueles que vieram a 
conhecer Cristo. Aqueles que não estão sob o controle do Espírito; estão a ser auto-controlados. Por 
contraste, estes últimos estão no processo da transformação, e o Espírito controla as suas vidas. 
Segundo, o grau em que o crente entrega a sua vida ao controle do Espírito parece determinar o 
progresso que faz em revestir-se de novo do próprio eu e tornar-se como Cristo (compare        
Romanos 8:5-15 com Efésios 4:17-32). Se, no entanto, depois de algum tempo o novo crente não 
corresponder ao controle do Espírito e continuar a demonstrar comportamento característico da sua 
vida antiga, o Espírito realmente poderá entristecer-Se (Efésios 4:30). 
     Como se sentiu quando alguém que amava lhe causou mágoa ou dor? Assim é que o Espírito Santo 
se sente quando O entristecemos. 
 
5. Procure estas referências, e enumere o maltratamento do Espírito Santo que é mencionado em cada 
uma delas. O Espírito Santo pode ser: 
 
a) Actos 5:3: _______________________________________________________________________ 
 
b) Actos 7:51: ______________________________________________________________________ 
 
c) Hebreus 10:29: ___________________________________________________________________ 
 
d) Lucas 12:10: _____________________________________________________________________ 
 
e) Mateus 12:31-32: _________________________________________________________________ 
 
6. Leia Efésios 4:25-32 e 5:1-7. Pergunte a si mesmo: “Sou culpado de entristecer o Espírito Santo por 
ter feito alguma destas coisas erradas, ou de não corresponder de modo apropriado ao Seu controle?” 
Faça uma lista das áreas em que acha que deve mudar de atitude.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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A Capacidade de Decidir 
Objectivo 4. Seleccione dentre os textos bíblicos dados os modos do Espírito Santo exercer a Sua 
vontade soberana em nosso favor. 
 
     Outra qualidade importante da personalidade é a capacidade de decidir. É interessante que somente 
o homem, que foi feito à imagem do seu Criador, na ordem criada, tem a capacidade de tomar decisões 
morais, decisões estas que afectam o seu destino eterno. Uma pessoa pode exercer o livre arbítrio. 
Conforme veremos na Lição 2, uma das características divinas do Espírito Santo é a Sua soberania, ou 
a Sua capacidade de exercer o poder ou vontade suprema. O livro de Actos demonstra a vontade do 
Espírito Santo em acção. 
     A comissão de Barnabé e de Saulo é um óptimo exemplo de como o Espírito Santo opera como 
pessoa mostrando a Sua capacidade de tomar decisões. Leia Actos 13:1-4. Barnabé e Saulo não 
podiam duvidar de que o Espírito Santo era uma Pessoa, pois Ele os escolhera e, depois seleccionou-os 
publicamente para a obra que os escolhera a realizar. A Sua mensagem muito pessoal a eles revelou 
que Ele era mais do que apenas um poder divino, vindo sobre eles para os ungir para a tarefa que Deus 
queria que realizassem. Ele era e é uma Pessoa Divina que selecciona a quem Ele quiser, de acordo 
com a Sua própria vontade soberana. 
 
7. Leia os seguintes textos de Romanos 8 e complete cada frase para demonstrar como o Espírito 
exerce a Sua vontade soberana. 
 
a) Romanos 8:5 nos ensina que o Espírito Santo tem ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Romanos 8:9 demonstra que o Espírito exerce __________________________________________ 
 
________________________________________________________________ sobre as nossas vidas. 
 
c) Romanos 8:26 demonstra que o Espírito _______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ por nós. 
 
     Esta verdade não será nova para si se estiver familiarizado com os dons do Espírito. Paulo ensina 
que o Espírito Santo distribui Seus dons entre os membros da Igreja como quer (1 Coríntios 12:7-10). 
Noutras palavras, o Espírito Santo escolhe indivíduos através de quem os dons do Espírito operam. 
Esta selecção deliberada é o acto pessoal do Espírito Santo. E cada vez que um dom do Espírito é 
manifestado, trata-se de uma expressão da personalidade do Espírito Santo. 
 
8. As afirmações seguintes tratam das evidências da personalidade do Espírito Santo. Circule a  letra 
que a antecede, se a afirmação for VERDADEIRA: 
a) O Espírito Santo é um Ser vivo com qualidades de personalidade.  
b) As qualidades essenciais da personalidade, conforme é apresentada nesta lição, são as capacidades  
    para saber, sentir e decidir. 
c) O facto de que o Espírito Santo não tem um corpo físico impede-O de ser uma pessoa completa. 
d) O Espírito Santo demonstra as características emotivas da personalidade. 
e) A capacidade do Espírito Santo para sentir é expressada tanto nos Seus sentimentos por nós, quanto  
    na Sua resposta aos nossos sentimentos por Ele. 
f) O nosso relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento pessoal. 
g) O Espírito Santo distribuiu os Seus dons na Igreja de acordo com as escolhas dos membros que o  
    recebem. 
h) Vemos em 1 Coríntios 2:10-11 que a qualidade de conhecer é uma qualidade pessoal do Espírito de  
    Deus bem como do espírito do homem. 
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OS SEUS CARGOS PESSOAIS 
Objectivo 5. Reconhecer exemplos de modos nos quais o Espírito Santo funciona como Mestre, 
Administrador e Consolador, 
 
     Pode pensar num cargo que é estabelecido sem um plano para uma determinada pessoa preenchê-
lo? Os cargos sempre são detidos por pessoas. Porque Ele é uma Pessoa, o Espírito Santo pode 
funcionar como Mestre, Administrador e Consolador. 
 
O Cargo de Mestre 
 
     Havia muitas coisas que Jesus desejava ensinar aos Seus discípulos, mas estes não estavam prontos 
para as receber. Ele, portanto, prometeu que lhes enviaria outro Mestre. “O Espírito Santo”, disse Jesus, 
“vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito” (João 14:26). Jesus 
afirmou ainda: “Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade” (João 16:13). 
     Os que estudam as Escrituras ficam sabendo que a Bíblia não teria um impacto espiritual real se 
não fosse o ministério de ensino pessoal do Espírito Santo. Ele ilumina as suas verdades e aplica as 
suas lições à vida todos os dias. 
     No Seu ensino a respeito do futuro ministério do Espírito Santo, Jesus disse: “Aquele Consolador... 
vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito” (João 14:26). Além 
disso, Jesus disse a respeito do Espírito: “Ele testificará de mim” (João 15:26). Finalmente, Jesus 
terminou a Sua mensagem com uma descrição adicional das actividades do Espírito em João 16:13-15: 
“Ele vos guiará em toda a verdade... e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de 
receber o que é meu, e vo-lo há de anunciar”. 
     Podemos esperar que o Espírito Santo ilumine a Palavra de Deus, trazendo-nos esclarecimento na 
aplicação das palavras de Cristo à nossa vida diária. Ele vivificará a nossa memória para nos 
lembrarmos as palavras de encorajamento de Cristo em tempos de crise (Marcos 13:11). Além disto, 
levar-nos-á em direcção à maturidade espiritual, através de toda a verdade. Finalmente, Ele revelar-
nos-á o decurso do futuro e ajudar-nos-á a corresponder de modo apropriado, como um modo de viver 
que glorifique Cristo (Tito 2:11-14). 
     Às vezes, o relacionamento entre um professor e um aluno torna-se quase tão estreito como aquele 
entre os membros da sua família. Tem havido alunos que me apresentaram aos pais ou amigos. 
Quando dizem: “Este é o meu professor”, a sua expressão demonstra um tipo de intimidade especial. 
Quanto mais isto é verdadeiro, no caso do relacionamento de ensino individual que temos com o 
Espírito Santo. Meu Mestre, o Espírito Santo é uma Pessoa completa que tem um relacionamento 
pessoal comigo. 
 
9. Quando as Escrituras dizem que o Espírito Santo ensinar-nos-á todas as coisas, isto pode ser 
interpretado no seguinte sentido: 
a) Não precisamos de ensino a não ser aquele que recebemos do Espírito Santo. 
b) Quando recebemos o Espírito Santo, compreendemos todas as coisas.  
c) O Espírito Santo guiar-nos-á à medida que estudamos a Palavra de Deus, e tornar-nos-á clara a  
    sua verdade. 
 
O Cargo de Administrador 
 
     Embora o livro de Actos é chamado Actos dos Apóstolos, um título mais exacto seria os Actos do 
Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio no Dia de Pentecostes, Ele ficou a ser o supervisor ou 
guia da Igreja. O livro de Actos apresenta o Espírito Santo como oficial encarregado de todas as 
actividades da Igreja primitiva. Pode citar algumas das Suas actividades administrativas? 
     O Espírito Santo agiu no ministério de Filipe junto a um solitário eunuco etíope que viajava através 
do deserto. Ele ordenou Filipe a ajuntar-se ao carro do eunuco e testemunhar a ele (Actos 8:26-40). 
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10. Qual foi o resultado imediato do testemunho de Filipe ao eunuco? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
O Espírito Santo enviou Pedro, contra a vontade dele, para ministrar a um centurião gentio    
(Actos 10:19-48). 
 
11. Qual foi o resultado primário ou imediato do ministério de Pedro ao centurião e a todos quantos 
ouviram a mensagem no seu lar? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O Espírito Santo separou Barnabé e Saulo em Antioquia e comissionou-os para o serviço 
missionário (Actos 13:1-3). Além disso, trouxe união ao concilio em Jerusalém a fim de que o 
evangelho pudesse ser proclamado de modo eficaz tanto aos judeus quanto aos gentios (Actos 15), 
dando à mensagem do evangelho um apelo universal. 
     Quando Paulo procurou entrar na Ásia e pregar o evangelho, foi proibido pelo Espírito Santo       
(Actos 16:6-7). Se ler adiante, verá que o Espírito Santo tinha outro plano para Paulo naquela ocasião 
específica. 
     Paulo reconheceu publicamente a soberania do Espírito Santo quando lembrou aos presbíteros de 
Éfeso que foi o Espírito Santo que os constituiu e colocou a Igreja sob o cuidado deles (Actos 20:28). 
Todas estas funções administrativas do Espírito Santo confirmam que Ele é uma Pessoa completa que 
foi enviado por Cristo para dirigir os assuntos da Sua Igreja. 
 
12. Baseado na discussão, escolha a melhor resposta à seguinte pergunta. O que levou  Filipe, Paulo 
e Pedro a obedecer à orientação do Espírito Santo nas situações? 
a) Tinham um relacionamento pessoal com Ele, e confiavam n’Ele. 
b) Foram forçados a obedecer-Lhe. 
c) Sabiam quais seriam os resultados. 
 
O Cargo de Consolador 
 
     Quando Jesus estava a sair do mundo para voltar ao céu, os Seus discípulos ficaram aflitos. 
Estariam incapacitados sem Ele, e, portanto, Ele lhes disse: “eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 
Consolador, para que fique convosco para sempre” (João 14.16). Este título vem da palavra grega 
Paracletos e normalmente é traduzido como consolador ou ajudador ou conselheiro. Os estudiosos da 
língua grega têm ressaltado que a palavra traduzida outro significa “outro do mesmo tipo”. O Espírito 
Santo seria uma Pessoa distinta de Cristo, mas seria “do mesmo tipo” que Cristo, uma Pessoa 
completa e perfeita. 
     Cristo prometeu uma Pessoa! Não prometeu o consolo, a ajuda e o conselho, prometeu um 
Consolador, um Ajudador e um Conselheiro! 
 
13. Leia João 14:15-18, 26; 15:26; 16:12-15 e complete as seguintes afirmações: 
 
a) Jesus prometeu aos Seus discípulos que Ele não os deixaria como ___________________________ 
 
______________________________________________ ou seja: indefesos, abandonados e sozinhos. 
 
b) Jesus prometeu que o Pai enviaria outro _______________________________________________ 
    para tomar o Seu lugar. 
 
c) O ministério do Espírito Santo seria ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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d) Jesus disse que quando este outro Consolador viesse, Ele guiaria os Seus em __________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e glorificaria a _____________________________________________________________________. 
 
14. Combine cada exemplo (em cima) com a função do Espírito Santo que a descreve (em baixo). 
 
_____ a) Lembra-nos as palavras de Jesus, leva-nos para a verdade, torna-nos clara a Palavra. 
 
_____ b) Toma o lugar de outro como nosso Ajudador, Conselheiro, e Amigo de confiança. 
 
_____ c) Dá liderança e orientação para as actividades da Igreja. 
 
1. Mestre  
2. Administrador   
3. Consolador 
 

AS SUAS DESIGNAÇÕES PESSOAIS 
Objectivo 6. Citar exemplos das designações pessoais do Espírito Santo. 
 
     Além das qualidades e dos cargos que demonstram a personalidade do Espírito Santo, a Bíblia 
atribui a Ele nomes e emprega pronomes pessoais para se referir a Ele. 
     O nome Espírito Santo aparece mais de 90 vezes na Bíblia. É Seu nome principal e demonstra o 
Seu próprio carácter essencial. 
     Agora, passaremos a ver como Jesus revelou a personalidade do Espírito Santo. Notaremos, 
também, que o Espírito Santo Se designa como Pessoa. E, finalmente, observaremos que o apóstolo 
Paulo se refere a Ele como Pessoa. 
 
Revelado por Jesus 
 
     Examinaremos mais detalhadamente a promessa de Jesus quando Ele fala da vinda do Espírito 
Santo (João 14, 15 e 16). Jesus, de dois modos atribui personalidade ao Espírito Santo. Em primeiro 
lugar, mediante o uso de nome próprio. Três vezes Jesus empregou a designação Consolador. Em 
segundo lugar, Cristo descreveu o Espírito com a expressão “outro Consolador”. “Outro” aqui, quer 
dizer, “um Semelhante”. Sendo que o Consolador original é Cristo, é óbvio que o Mestre queria que 
os Seus discípulos soubessem que Ele estava a enviar uma Pessoa para tomar o Seu lugar. 
 
“Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre (João 14:16). 
Quando o Consolador vier... ele testificará de mim (João 15:26). Mas quando vier Aquele Espírito de 
verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver 
ouvido, e vos anunciará o que há de vir” (João 16:13). 
 
Revelado por Si Mesmo 
 
     Já lhe ocorreu que todas estas afirmações bíblicas foram inspiradas pelo Espírito Santo?                 
(2 Pedro 1:20-21.) Isto significa que por detrás de tudo quanto está dito, o Espírito Santo, que é o 
Agente da revelação, revela ao mesmo tempo que Ele é uma pessoa completa. Além disto, Ele dá mais 
evidências da Sua personalidade à medida em que Se refere à Sua actividade em termos pessoais. 
     Uma referência que já usamos diz isto de modo claro e directo. É uma afirmação feita pelo próprio 
Espírito Santo: “... disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho 
chamado” (Actos 13:2). 
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Revelado Pelo Apóstolo Paulo 
 
     Na sua secção notável a respeito da vida no Espírito em Romanos 8:1-27, Paulo usa a expressão o 
mesmo (vv.16, 26) para se referir ao Espírito Santo. Esta expressão, no grego, é uma combinação de 
um pronome pessoal masculino (o mesmo) e de um nome neutro (espírito). Normalmente ambos, o 
pronome e o nome, seriam neutros. Porém, Paulo usou o pronome masculino dando personalidade ao 
Espírito. O apóstolo quis que entendêssemos que Aquele que controla a nossa mente, que produz em 
nós a vida, que torna real o nosso relacionamento com Cristo, e que nos ajuda nas orações, tem as 
características de personalidade que nos possibilitam ter com Ele este relacionamento pessoal. 
 
15. Combine cada afirmação (em cima) com a pessoa a quem descreve (em baixo). 
 
_____ a) Falou do Consolador vindouro. 
 
_____ b) Disse: “Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado”. 
 
_____ c) Referiu-se ao Espírito Santo pelo uso do pronome pessoal “o mesmo”, afirmando que o   
               Espírito comprova nossa posição como filhos de Deus e intercede por nós. 
 
 1. Paulo  2. Jesus   3. O Espírito Santo 
 
16. Enumere as designações pessoais do Espírito Santo discutidas aqui e que somente poderiam  ser 
dadas a uma pessoa. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

O NOSSO RELACIONAMENTO PESSOAL COM ELE 
Objectivo 7. Seleccionar uma explicação correcta do relacionamento que temos com o Espírito Santo 
quando o conhecemos como Pessoa. 
 
     Há várias razões porque é importante conhecermos o Espírito Santo como Pessoa completa. Uma 
delas é que semelhante conhecimento aprofunda o nosso relacionamento com Ele. 
     Muitos dos problemas que a Igreja experimenta na operação dos dons espirituais poderiam ser 
evitados se procurássemos conhecer a Pessoa do Espírito Santo antes de desejarmos receber e exercer 
os Seus dons. O conhecimento da Pessoa do Espírito Santo deve trazer um desejo profundo de O    
agradar e de ser usado por Ele. 
 
Um Relacionamento Correcto 
 
     Já passou em revista evidências que demonstram que o Espírito Santo é uma Pessoa que conhece 
tudo. Este conhecimento deve dar-lhe uma base sólida para compartilhar com Ele os seus problemas e 
deixar que Ele lhes mostre como os resolver. 
     Já considerou, também, evidências no sentido de que Ele é um Ser emotivo. Estas evidências dão-
lhe discernimento das coisas que Ele deseja. Não deve pensar em usá-Lo para cumprir os seus desejos; 
pelo contrário, deve permitir que Ele o use para cumprir os desejos d’Ele. Deve vê-Lo agora como Ser 
amoroso e sensível, que pode ser entristecido pela sua má conduta. Agradar a si mesmo não deve, 
portanto, ser tão importante como agradar a Ele. 
     Finalmente, já avaliou evidências que demonstram que Ele é capaz de escolher e decidir. O Seu 
conhecimento é infinito e Ele sabe o que é melhor para si. Além disto, Ele escolheu-o e revestiu-o de 
poder para ser a Sua testemunha. Espero que dê grande valor aos Seus dons. Entretanto, deve haver 
mais do que dons, e sempre honre e valorize o Doador. 
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Um Relacionamento Significante 
 
     Outro valor muito importante no reconhecimento do Espírito Santo como Pessoa é que o 
relacionamento significa mais para o crente do que a experiência. Conhecer o poder do Espírito Santo 
traz algumas experiências emocionantes, mas a pessoa entra num relacionamento verdadeiramente 
relevante com Ele somente quando chega a conhecê-Lo como pessoa. Semelhante relacionamento é 
uma coisa que se desenvolve. Traz consigo o conhecimento não somente dos privilégios espirituais da 
pessoa, como também o conhecimento das suas responsabilidades. Paulo refere-se à natureza 
progressiva deste relacionamento em 2 Coríntios 3:18: “Mas todos nós, com cara descoberta, reflectindo 
como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como 
pelo Espírito do Senhor”. 
     O modo de uma pessoa considerar o baptismo no Espírito Santo (Actos 2:4) é uma ilustração disto. 
Se tiver apenas uma experiência sobrenatural, verá o baptismo como uma finalidade em si mesmo. 
Quando acontecer, sentirá que alcançou o seu alvo. Se, do outro lado, considerar o baptismo no 
Espírito Santo como um aprofundamento de relacionamento com uma Pessoa (reconhece que esta 
experiência é apenas o início de um relacionamento maravilhoso!) Sendo assim, cada dia ficará mais 
apto para o desenvolvimento do mesmo, que pode ser expandido enquanto viver e desejar ser cheio do 
Espírito Santo (Efésios 5:18). Lembre-se: Jesus prometeu que o Espírito Santo viria para estar 
connosco para sempre (João 14:16). 
     Se desejar só uma experiência, esta é uma boa oportunidade para reconhecer o seu relacionamento 
de pessoa para Pessoa com o Espírito Santo. Ele quer que fique tão repleto da Sua presença que o seu 
desejo principal será agradar a Ele e cumprir a Sua vontade. 
 
17. Examine o seu próprio relacionamento com o Espírito Santo mediante o estudo destes  exemplos. 
Coloque 1 na frente das declarações que são orientadas para o relacionamento e 2 na frente daquelas 
que são orientadas para a experiência. 
 
_____ a) “Quando receber o baptismo no Espírito Santo, acho que terei alcançado o limite do meu  
               crescimento espiritual.” 
_____ b) “Desde que recebi o Espírito Santo, tenho crescido espiritualmente. Cada dia traz consigo  
               uma comunhão mais doce e rica com o Senhor.” 
_____ c) “Nem sei como esperar a reunião de reavivamento na semana que vem, porque quero uma  
               bênção. Embora eu tenha a tendência de ficar desanimado entre as reuniões especiais, dando  
               lugar ao velho homem, quando o Espírito Se move em mim esqueço-me de tudo a não ser da  
               minha bênção.” 
_____ d) “A presença do Espírito na minha vida é a fonte da minha força. Depois que Ele entrou na  
               minha vida na plenitude baptismal, tenho amadurecido em termos dos valores espirituais.  
               Agora o meu alvo é agradar a Ele.” 
 
18. Tendo por base a discussão nesta secção da lição, quais afirmações explicam melhor o 
relacionamento que temos com o Espírito Santo quando O conhecemos como Pessoa? Se o 
conhecermos como Pessoa que deve ter o controle da nossa vida, tenderemos a ficar: 
a) mais interessados nas experiências espirituais que desfrutamos e como fazem que sintamos. 
b) preocupados em agradar a Ele, tornando-nos dia após dia mais controlados pelo Espírito e menos  
    controlados por nós mesmos. 
c) mais conscientes da Sua presença em nossa vida como nossa fonte de socorro e nossa fortaleza. 
d) melhor capacitados para escolher os dons espirituais que queremos ter. 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ 1. Diz-se que o Espírito Santo tem personalidade porque Ele tem influência e poder. 
 
_____ 2. Três qualidades da personalidade que o Espírito Santo possui são a capacidade para    
    conhecer, para sentir, e para escolher. 
_____ 3. O Espírito Santo poder expressar o amor de Deus e o faz. 
 
_____ 4. A capacidade de escolher é uma expressão daquela parte da personalidade que é chamada a 
    vontade. 
_____ 5. O Espírito Santo funciona primariamente no cargo de juiz. 
 
_____ 6. Três cargos importantes do Espírito Santo são: Mestre, Administrador e Consolador. 
 
_____ 7. Porque um objecto tem um nome é considerado uma personalidade. 
 
_____ 8. A Escritura refere-se ao Espírito Santo por meio de designações especiais. 
 
_____ 9. Jesus referiu-Se ao Espírito Santo como pessoa, usando um nome pessoal e pronomes        
   pessoais quando falava. 
_____ 10. O apóstolo Paulo escreve nas Epístolas a respeito do Espírito como pessoa, usando     
      pronomes pessoais masculinos. 
 
PREENCHIMENTO – Preencha os espaços em branco com uma destas palavras para completar as 
afirmações: 
 
 completa   desejos    experiências    
 maturidade  problemas   relacionamento 
 
11. Se reconhece o Espírito Santo como uma pessoa, pode compartilhar com Ele seus _____________   
 
___________________________________________ e deixar que Ele lhe mostre como os solucionar. 
 
12. Quando chegar a conhecer o Espírito Santo como um ser emotivo, deverá compreender também  
 
que Ele tem ________________________________________ e que deve procurar agradá-Lo, e não si 
 
 próprio. 
 
13. As pessoas que são orientadas para ____________________________ tendem a ver o baptismo no 
 
Espírito Santo como uma finalidade em si mesmo. 
 
14. Aqueles que vêem o baptismo no Espírito Santo como a recepção de uma Pessoa tendem a ser  
 
orientados para  _____________________________________________________________________ 
 
15. Se alguém dá o devido valor ao potencial do baptismo no Espírito Santo, deve começar um  
 
relacionamento que produzirá a  _________________________________________ cristã progressiva. 
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16. Quando dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa ____________________________________ a  
 
intenção é dizer que Ele possui todas as qualidades que nos possibilitam a ter um relacionamento  
pessoal com Ele. 
 
RESPOSTA CURTA – Responda de modo abreviado as seguintes perguntas: 
 
17. Enumere as três qualidades pessoais do Espírito Santo que estudámos nesta lição. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
18. Enumere três pessoas, discutidas por nós, que se referiram ao Espírito Santo em termos pessoais. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
19. Explique como opera o relacionamento de amor com o Espírito Santo. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
20. Cite três maneiras de ser possível o Espírito Santo ser maltratado que revelam que Ele tem 
      sentimentos. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
10. O eunuco recebeu a mensagem, foi baptizado, e continuou seu caminho regozijando-se. 
 
1. b) Ele tem as qualidades essenciais de uma personalidade. 
 
11. Aceitaram a mensagem, ficaram cheios do Espírito Santo e foram baptizados. 
 
2. pessoal. 
 
12. a) Tinham um relacionamento pessoal com Ele e confiavam n’Ele. 
 
3. e) as coisas mencionadas em a) e b). 
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13. a) órfãos (desconsolados). 
      b) Conselheiro, Consolador ou Ajudador. 
      c) ensinar e lembrar aquilo que Jesus disse. 
      d) toda a verdade, Jesus. 
 
4. Revela que ele tinha conhecimento para providenciar uma solução; e que Ele foi capaz de    
    comunicar este conhecimento aos apóstolos. 
 
14. a) 1. Mestre. 
      b) 3. Consolador. 
      c) 2. Administrador. 
 
5. O Espírito Santo pode ser: 
     a) alvo de mentiras. 
     b) resistido. 
     c) insultado. 
     d) blasfemado (esta é a acção mais grave de todas).  
     e) alvo de maledicência e pecados. 
 
15. a) 2. Jesus. 
      b) 3. O Espírito Santo.  
      c) 1. Paulo. 
 
6. A sua resposta. 
 
16. O Espírito Santo (nome pessoal), Consolador, ele, me, eu, o mesmo. 
 
7. a) vontades ou desejos.  
    b) controle. 
    c) intercede. 
 
17. a) 2. Orientado para a experiência. 
      b) 1. Orientado para o relacionamento.  
      c) 2. Orientado para a experiência. 
      d) 1. Orientado para o relacionamento. 
 
8. a) Verdadeira. 
    b) Verdadeira. 
    c) Falsa. 
    d) Verdadeira.  
    e) Verdadeira.  
    f) Verdadeira.  
    g) Falsa. 
    h) Verdadeira. 
 
18. b) preocupados em agradar a Ele, tornando-nos dia após dia, mais controlados pelo Espírito e         
          menos controlados por nós mesmos. 
      c) mais conscientes da Sua presença em nossa vida como nossa fonte de socorro e nossa fortaleza. 
 
9. c) O Espírito Santo nos guiará à medida que estudarmos a Palavra de Deus e nos tornará clara  a sua  
        verdade. 
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LIÇÃO 2 
Uma Pessoa Divina 

 
     O Espírito Santo é um membro da Divindade, co-igual com Deus Pai e com Deus Filho. Em todas 
as partes das Escrituras, a partir da criação e continuando até o capitulo final do Apocalipse, vemos o 
Espírito Santo agindo juntamente com os outros membros da Trindade no decurso da história humana. 
Mas a obra do Espírito nas vidas dos homens entrou numa nova fase depois da ascensão de Cristo à 
destra do Pai (Actos 1:1-9). 
     Nós, que temos conhecimentos limitados, não podemos compreender plenamente o conceito da 
Trindade – um só Deus, mas três Pessoas distintas que agem em perfeita união e cooperação. No 
Antigo Testamento, Deus Pai falou pelo Seu Espírito por intermédio dalgumas poucas pessoas 
seleccionadas. Jesus, o Filho, era Deus encarnado, Deus feito carne, revelando-nos o Pai no Seu 
ministério terreno. Deus, o Espírito Santo, foi enviado pelo Pai e pelo Filho para operar através do 
corpo de Cristo, a Igreja. 
     Nesta lição veremos que o Espírito Santo é uma pessoa divina o terceiro membro da Trindade, 
digna da nossa honra e obediência. Ele é uma pessoa divina que anseia por ministrar diariamente nas 
nossas vidas, conformando-nos à imagem do Filho e guiando-nos para o Seu serviço. O Espírito Santo 
nunca atrai a atenção para Ele mesmo; sempre nos aponta ao Salvador, Jesus Cristo. Permitiu que esta 
pessoa divina habitasse dentro de si? Ele é seu Consolador, seu Companheiro, seu Guia? Deixe-O falar 
ao seu coração enquanto estuda esta lição. 
 
Esboço da Lição 
ASSOCIAÇÃO DIVINA 
ATRIBUTOS DIVINOS 
ACLAMAÇÃO DIVINA 
SUFICIÊNCIA DIVINA 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Dar evidências bíblicas da divindade do Espírito Santo, baseadas na associação divina, nos atributos 
    divinos, e na aclamação divina. 
2. Aplicar à sua vida pessoal o ensino sobre a divindade do Espírito Santo. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição da maneira descrita nas actividades de aprendizagem para a Lição 1. Leia o conteúdo 
    da lição, procure e leia todos os textos bíblicos dados, e responda às perguntas do estudo. 
2. Procure no glossário as definições de quaisquer palavras-chave que não souber. Se houver outras 
    palavras que não compreender, procure as definições delas no seu dicionário. 
3. Faça o Auto-Teste e compare as suas respostas com aquelas que são dadas no fim deste manual de 
    estudos. 
 
Palavras-Chaves 
Encarnado    
Omnipotente 
Omnipresente   
Omnisciente 
Trindade    
Três em Um 
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ASSOCIAÇÃO DIVINA 
Objectivo 1. Escolha uma definição do Espírito Santo que reflicta a Sua associação com Deus Pai e 
Deus Filho, baseado nos textos bíblicos dados. 
 
     Qualquer motivo para crer na divindade do Pai ou do Filho pode ser aplicado igualmente ao 
Espírito Santo. O apóstolo Pedro declara categoricamente que o pecado contra o Espírito Santo é 
pecado contra Deus (Actos 5:3-4). Aqui, a divindade do Espírito Santo é asseverada de modo 
inequívoco. Embora Ele seja uma pessoa separada, as associações do Espírito Santo com os outros 
membros da Trindade são tão estreitas que Ele tem sido chamado, em tempos diferentes, “O Espírito de 
vosso Pai” (Mateus 10:20) e “O Espírito de Cristo” (Romanos 8:9). 
     Há muitas evidências bíblicas que nos revelam que o Espírito Santo está associado com os outros 
membros da Divindade como pessoa distinta e divina, no mesmo nível que o Pai e o Filho, e em união 
perfeita com eles. Olhemos algumas das evidências bíblicas. 
 
A Fórmula Baptismal 
 
     O próprio Jesus deu reconhecimento igual ao Espírito Santo quando deu este mandamento aos Seus 
discípulos: 
 
“Portanto ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado” (Mateus 28:19-20). 
 
     A partir daquele tempo, muitos crentes seguiram esta fórmula e foram baptizados em nome do Pai, 
do Filho, e do Espírito Santo, o Deus Três em Um. Note que neste mandamento Jesus não usou o 
plural “nos nomes de”. Esta é evidência adicional em prol da unidade da Trindade. 
     Esta associação é vista claramente no baptismo de Jesus por João Batista. 
 
1. Leia João 1:25-34 e Lucas 3:15-16, 21-22, e responda as seguintes perguntas: 
 
a) Quais as duas maneiras em que o Espírito Santo está mencionado com o baptismo de Jesus? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Qual versículo indica que Deus Pai também estava associado com o baptismo de Jesus? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
A Bênção Apostólica 
 
     Uma das bênçãos mais amadas e mais frequentemente citadas na Igreja é outro testemunho das 
Escrituras à divindade do Espírito Santo. Encontra-se em 2 Coríntios 13:14 onde o apóstolo Paulo 
encerra a sua segunda carta aos crentes coríntios com estas palavras: “A graça do Senhor Jesus Cristo, 
e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos”. 
     Este texto bíblico não somente associa o Espírito Santo com o Pai e o Filho no nome, como 
também no ministério. Os três atributos dados às três Pessoas na Trindade neste texto das Escrituras, 
bem pode lembrar-nos da maneira muito significante em que cada uma delas já tocou na nossa vida: o 
amor imorredouro do Pai, que nos amou tanto que nos deu Seu próprio Filho amado; a graça que 
nunca falha do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós enquanto éramos ainda pecadores; e o 
companheirismo duradouro do nosso Amigo divino, o Espírito Santo. Quando aceitamos o amor, a 
graça, e a comunhão do nosso Deus Três em Um, temos tudo quanto necessitamos para sustentar a 
vida espiritual e manter um relacionamento aceitável com Deus. 
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Outros Textos Bíblicos 
 
2. Leia Génesis 1:1-2 e 26. De quais maneiras o Espírito Santo está associado com o relato da Criação 
nestes versículos? O que sugerem os pronomes pessoais nós (oculto em façamos) e nossa no versículo 
26? 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Leia Mateus 1:18-29. Como o Espírito Santo está associado com o ministério terreno de Cristo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Leia Isaías 61:1-2 e Lucas 4:14-21. Como o Espírito Santo está associado com o ministério terrestre 
de Cristo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Se tiver uma concordância bíblica, ficaria enriquecido espiritualmente se procurasse outros textos 
das Escrituras que claramente associam o Espírito Santo com Deus Pai e Deus Filho. Faça uma lista 
dos Textos bíblicos encontrados e o significado de cada um deles. 
 
5. Baseado nas evidências bíblicas que já consideramos, seleccione a melhor maneira de completar 
esta afirmação: A fórmula baptismal, a bênção apostólica, a narrativa da criação, e o nascimento de 
Jesus fazem parte dos textos bíblicos importantes que nos revelam que o Espírito Santo é 
a) Deus, com poder superior ao Pai ou ao Filho. 
b) um membro da Divindade Três e Um, co-igual ao Pai e ao Filho, e uma perfeita união com Eles. 
c) Deus, com poder menor do que o do Pai ou do Filho. 
d) não Deus, mas uma força espiritual usada por Deus para realizar a sua vontade. 
 

ATRIBUTOS DIVINOS 
Objectivo 2. Complete um gráfico sobre os atributos de Deus, oferecendo evidências bíblicas da 
divindade do Espírito Santo. 
 
     Outra evidência da divindade do Espírito Santo é que Ele possui atributos pessoais que somente 
Deus pode possuir. Na Lição 1 apresentámos algumas das qualidades divinas que são aplicáveis ao 
Espírito Santo. Além das qualidades pessoais de Deus mencionadas ali, as Escrituras nos ensinam que 
somente Deus é a Fonte e o Doador da vida. É interessante que vários textos das Escrituras atribuem 
estas características vivificantes ao Espírito Santo, também. Na realidade, um dos títulos do Espírito 
Santo é “Espírito da vida”. O apóstolo Paulo disse explicitamente que o Espírito ressuscitou Jesus dos 
mortos (Romanos 8:11), e Jesus afirmou a mesma coisa, indicando que é o Espírito que vivifica (João 
6:63). Na sua segunda carta à igreja em Corinto, o apóstolo Paulo proclamou: “O Espírito vivifica”       
(2 Coríntios 3:6). O apóstolo declarou que Jesus foi “mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado 
pelo Espírito” (1 Pedro 3:18). 
 
6. Leia os versículos bíblicos (à direita) e combine cada versículo ou grupo de versículos das 
Escrituras com o atributo de Deus a que se refere (à esquerda). 
 
_____ a) Personalidade     1. João 4:24 
 
_____ b) Eterno    2. 1 Coríntios 8:6 
 
_____ c) Três em Um    3. Génesis 2:18; Isaías 1:14; 55:8 
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_____ d) Espírito    4. João 14:23-26 
 
_____ e) Imutável    5. Salmos 90:1-2 
 
_____ f) Um só Deus    6. Salmos 33:11; 102:25-27; Malaquias 3:6 
 
     Examinemos agora alguns dos atributos divinos que o Espírito Santo compartilha com o Pai e o 
Filho, conforme a revelação nas Escrituras. 
 
Ele é Santo 
 
     O nome pessoal da terceira Pessoa da Trindade que aparece mais frequentemente na Bíblia é 
Espírito Santo. Visto que somente Deus possui a qualidade de santidade ou pureza absoluta, Seu nome 
afirma a Sua divindade. O apóstolo Paulo enfatizou o Seu atributo de santidade absoluta quando o 
chamou de “Espírito de santificação” (Romanos 1:4). Alguns estudiosos bíblicos sugerem que o “Santo, 
santo, santo” de Isaías 6:3 e Apocalipse 4.8, é o reconhecimento da natureza trina e una de Deus. 
 
Ele é Eterno 
 
     Em Hebreus 9:14 o Espírito Santo é chamado o Espírito eterno. A palavra eterno neste versículo é 
a mesma palavra usada para descrever a natureza eterna de Deus Pai e Deus Filho noutros textos 
bíblicos. Em contraste com o Espírito eterno Paulo diz que todas as outras coisas, visíveis e invisíveis 
(que, segundo parece, incluiriam todos os outros espíritos) foram criadas num certo ponto do tempo 
(Colossenses 1:15-16). O Espírito Santo, no entanto, é declarado eternamente auto-existente. Ele não 
tem princípio e não terá fim. Ele sempre foi, Ele é, e Ele sempre será. A Sua natureza eterna é uma 
prova da Sua divindade. 
 
Ele é Soberano 
 
     Na Lição 1 vimos que um dos elementos da personalidade do Espírito Santo é a Sua vontade. A 
Sua vontade, que é perfeita, é uma manifestação da Sua divindade. 
     Jesus comparou o Espírito com o vento, que “assopra onde quer” (João 3:8). Visto que somente 
Deus pode fazer conforme Ele quer, vemos evidência adicional da divindade do Espírito. Em              
1 Coríntios 12, Paulo se refere à natureza soberana do Espírito Santo no seu tratamento dos dons 
espirituais. O Espírito, segundo ele nota, distribui selectivamente os dons espirituais: a um Ele dá este 
dom, e a outro aquele dom. Desta maneira, exerce a prerrogativa divina da soberania, que Paulo 
descreve com clareza: “Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas estas coisas, repartindo 
particularmente a cada um como quer” (1 Coríntios 12:11). 
     A palavra soberano significa “possuindo poder supremo”. Não há poder nenhum mais alto do que o 
poder de Deus. O poder soberano é o poder supremo que somente Deus possui. O facto de que Ele nos 
criou com uma vontade e uma capacidade de fazer escolhas é algo que Ele escolheu fazer. Ele queria 
que exercêssemos a nossa vontade ao fazermos a escolha de O servir, ao invés de nos forçar a serví-
Lo. É somente por causa da Sua vontade soberana que a nossa própria vontade pode funcionar. 
 
7. Leia Actos 13:2 e 1 Coríntios 2:4; depois, complete estas afirmações: 
 
a) Em Actos 13:2, a vontade soberana do Espírito Santo é vista no Seu _________________________ 
 
_________________________________________________ aos profetas e mestres em Antioquia e na  
 
_________________________________________________________________ de Barnabé e Saulo. 
 
b) Em 1 Coríntios 2:4, o poder do Espírito na vida de Paulo é, conforme se vê, maior do que 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Ele É Omnipresente 
 
     A palavra omnipresente significa “presente em todos os lugares”. O salmista David perguntou a 
Deus: “Para onde me irei do teu Espírito?.. Se subir ao céu, tu aí estás; se fizer no Sheol a minha cama, 
eis que tu ali estás também” (Salmos 139:7-8). Não há lugar algum onde se possa esconder do Espírito 
Santo. Em todos os tempos, Ele será presente em todos os lugares. 
     Nenhum outro espírito pode alegar que possui esta capacidade. Até mesmo Satanás que é um ser 
criado, é limitado para um só lugar num só momento, depende doutros anjos caídos para o ajudar a 
realizar a sua obra maligna. 
     Mas o divino Espírito de Deus não precisa de depender de uma organização de espíritos menores 
para administrar o programa redentor de Deus. Ele está pessoalmente presente para tratar de cada 
pecador (João 16:7-11) e consolar cada santo (João 16:13; 14:16-17). Foi enviado pelo Pai e pelo 
Filho para habitar no coração de cada crente, e para encher cada crente com o SEU poder divino 
(Actos 1:8). Hoje, estamos a viver os “últimos dias” dos quais falou o profeta Joel, e o Espírito Santo é 
“derramado” sobre cada crente que O receber (Actos 2:16-18). Já experimentou a presença divina do 
Espírito Santo a operar na sua vida? 
 
Ele É Omnisciente 
 
     Nada é oculto do Espírito Santo, Ele é omnisciente (sabe todas as coisas). Tudo quanto tem 
acontecido desde o principio do tempo, e antes, é conhecido pelo Espírito Santo. Tudo quanto já 
poderá acontecer no futuro é conhecido por Ele, com todos os pormenores. O apóstolo Paulo revelou a 
omnisciência do Espírito Santo na sua carta aos Coríntios. 
 
“Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração 
do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 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” (1 Coríntios 2:9-11). 
 
Ele é Omnipotente 
 
     O Espírito Santo é “todo-poderoso”. Ele é chamado: “ A virtude do Altíssimo” (Lucas 1:35). Noutras 
palavras, o poder do Espírito Santo é o poder de Deus. O Seu poder é ilimitado – “Para Deus, todas as 
coisas são possíveis” (Marcos 10:27). 
     O poder do Espírito Santo é concedido a instrumentos escolhidos por Deus, em toda a parte das 
Escrituras – por exemplo: David (1 Samuel 16:13) e Miquéias (Miquéias 3:8); os discípulos                  
(João 20:19-23); e sobre todos quantos o receberam (Actos 1:8). 
     Em Zacarias 4:6 a palavra do Senhor veio a Zorobabel: “Não por força nem por violência, mas pelo 
meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos”. Poderíamos parafrasear: “Não por força humana nem por 
poder humano, mas pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor Omnipotente”. Stanley M. Horton 
enfatiza que “Pelo meu Espírito” é um princípio fundamental que todos aqueles que são colaboradores 
com o Senhor devem ter em mente. Este versículo bíblico é uma afirmação da omnipotência do 
Espírito Santo. 
 
8. Relacione cada atributo (abaixo) com a sua descrição (acima). Escreva o número da sua escolha em 
cada espaço em branco. 
 
_____ a) Absoluta pureza. 
 
_____ b) Não tendo principio nem fim; existente para sempre. 
 
_____ c) Possuindo o poder máximo sobre tudo quanto existe; capaz de fazer tudo quanto quer.  
 
_____ d) Sabedor de tudo.  
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_____ e) Presente em todos os lugares. 
 
_____ f) Todo-poderoso. 
 
 1. Soberano    2. Omnisciente   3. Santo  
 4. Omnipotente   5. Eterno  6. Omnipresente 
 
 9. Leia os textos bíblicos seguintes que fornecem evidências da divindade de Deus conforme 
érevelada no Pai e no Filho. Depois, preencha o gráfico, fornecendo provas bíblicas da  divindade do 
Espírito Santo de acordo com os Seus atributos divinos, conforme mencionado  nos exemplos tratados 
nesta lição. 
 

Atributos de Deus  Pai Filho  Espírito Santo 

     

a. Santidade  
Salmos 22:3 
Êxodo 19:12-15 

Actos 3:14  

b. Eternidade  
Salmos 90:2 
Salmos 102:27 

Malaquias 5:2 
João 1:1 

 

c. Soberania  Job 42:2 
Mateus 18:20 
1 Pedro 3:22 

 

d. Omnipresença  Salmos 139:7-12 
Mateus 18:20 
Efésios 1:22-23 

 

e. Omnisciência  Salmos 139:1-6 
João 2:24-25 
Colossenses 2:2-3 

 

f. Omnipotência  
Salmos 139:13-19 
Mateus 19:26 

Lucas 7:11-17  

 
Objectivo 3. Baseado em 2 Pedro 1:20-21, explique por que podemos aceitar declarações de 
indivíduos, registadas na Bíblia, que aclamam a divindade do Espírito Santo. 
 
     A divindade do Espírito Santo também é confirmada pelas afirmações directas de pessoas na Bíblia 
que O chamam Deus. Três destas declarações são citadas aqui: de Simeão, do apóstolo Pedro, e do 
apóstolo Paulo. 
 
A Afirmação de Simeão 
 
     No relato do Evangelho segundo Lucas, somos informados que Simeão era um homem justo e 
piedoso que morava em Jerusalém. Era um judeu que esperava a vinda do Messias. As Escrituras 
contam-nos que ele recebeu confirmação da parte do Espírito Santo no tocante a este evento: 
 
“Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão; e este homem era justo e temente a Deus, 
esperando a consolação de Israel; e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito 
Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e, quando 
os pais trouxeram o menino Jesus... Ele então o tomou nos braços, e louvou a Deus, e disse: Agora, 
Senhor despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra; pois já os meus olhos viram a tua salvação” 
(Lucas 2:25-30). 
     Nesta passagem, a omnisciência do Espírito é vista na Sua revelação dos pensamentos de Deus que 
doutra forma teriam sido desconhecidos a Simeão. Segundo Pedro, esta profecia, que se originou em 
Deus, foi comunicada pelo Espírito omnipotente (2 Pedro 1:20-21). Visto que há união na Divindade, 
aquilo que se aplica a uma das pessoas aplica-se igualmente às outras. Daí a divindade do Espírito 
Santo ser evidenciada mais uma vez. 
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A Afirmação de Pedro 
 
     Alguns dos crentes na Igreja primitiva estavam a vender as suas propriedades e a trazer o dinheiro 
para os apóstolos a fim de o repartir com os necessitados (Actos 4:32-36). Entre estes crentes havia um 
casal, Ananias e Safira. Eles, também, venderam a sua propriedade e retiveram parte do dinheiro que 
receberam, mas fingiram que estavam a dar a soma total à Igreja. O apóstolo sentiu pelo Espírito 
aquilo que tinham feito. 
 
10. Leia Actos 5:1-4 e complete estas afirmações de Pedro a Ananias:  
 
a) “Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao _______________________          
 
_________________________________________________________________________________” 
 
b) “Não mentiste aos homens, mas a ___________________________________________________” 
 
      Neste versículo bíblico, Pedro indica que mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir a 
Deus. 
 
As Declarações de Paulo 
 
     Nas suas duas cartas à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fez declarações que oferecem evidências 
adicionais da divindade do Espírito Santo. A primeira afirmação é feita em 1 Coríntios 2:4-5: “A minha 
palavra, e a minha pregação, não constitui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em 
demonstração de Espírito e de poder”. Aqui, Paulo aclama a divindade do Espírito Santo, porque 
claramente equipara o poder do Espírito com o poder de Deus. Deu evidência adicional a respeito 
desta questão em 1 Coríntios 3:16: “Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus 
habita em vós?”. A inferência aqui é que os crentes são o templo de Deus, ocupados ou habitados por 
Deus, o Espírito Santo. 
     Além disto, escrevendo para os Coríntios, Paulo disse-lhes que o véu que impedia os judeus de 
compreenderem as Escrituras poderia ser removido se se convertessem ao Senhor. Então disse as 
seguintes palavras: 
 
“Ora o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade. Mas todos nós, com cara 
descoberta, reflectindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória 
na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor” (2 Coríntios 3:17-18). 
 
11. Leia 2 Pedro 1:20-21, e baseado neste texto das Escrituras, explique porque as afirmações de 
Simeão, de Pedro, e de Paulo podem ser consideradas evidências adicionais da divindade do Espírito 
Santo. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
A SUFICIÊNCIA DIVINA 
Objectivo 4. Seleccionar determinadas palavras que explicam por quais meios o Espírito Santo pode 
suprir as nossas necessidades. 
 
     À medida em que desenvolvemos o entendimento espiritual, é importante examinarmos as 
evidências bíblicas que revelam a divindade do Espírito Santo, bem como Seus atributos divinos e Seu 
lugar na Trindade. Sem semelhante conhecimento, não podemos tirar os benefícios integrais do Seu 
ministério connosco dia após dia. Nem podemos dar-Lhe o lugar de glória e de honra que são d’Ele 
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por direito. Frequentemente perdemos coisas importantes na vida quando nos faltam informação. Deus 
disse por intermédio do profeta Oséias: “O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento” 
(Oséias 4:6). Não havia “conhecimento de Deus na terra” (Oséias 4:1). A não ser que saibamos quem é 
o Espírito Santo e o que Ele pode fazer por nós e para a totalidade da humanidade, não podemos tirar 
os benefícios completos da Sua suficiência divina. 
     Muitas das coisas que temos aprendido a respeito da divindade do Espírito Santo têm uma 
aplicação prática nas nossas vidas diárias. Quanto a Ele, não falta o desejo nem poder de satisfazer as 
nossas necessidades. Porque Ele é divino, o Espírito Santo é suficiente para todas as nossas 
necessidades. Examinemos algumas das maneiras segundo as quais Ele deseja operar na nossa vida. 
Aqui as resumiremos brevemente, porque serão desenvolvidas mais plenamente nas lições posteriores. 
Nosso propósito para esta lição é simplesmente ilustrar o seguinte: porque o Espírito Santo é uma das 
três Pessoas na Divindade, Ele é plenamente suficiente para nos fornecer tudo quanto precisamos. 
 
Ele Concede a Vida Espiritual 
 
     Quando Nicodemos foi ter com Jesus, esperava que aprendesse d’Ele como Mestre enviado da 
parte de Deus. Ficou surpreso quando Jesus disse que devia nascer de novo. Jesus continuou, dizendo: 
“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). 
     Nascer do Espírito é receber a vida de Deus. Sem a vida espiritual, nunca se pode fazer as coisas 
que agradam a Deus. 
     Paulo fala aos romanos a respeito da luta desesperançada que travara antes de permitir que o 
“Espírito da vida” o libertasse da lei do pecado e da morte. A sua confissão é familiar a todos nós, 
porque a sua experiência é a nossa experiência. 
 
“E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, 
mas o mal que não quero esse faço” (Romanos 7:18-19). 
 
12. A solução para este problema é encontrada em Romanos 8:5-9. Leia este texto das Escrituras e 
use-o como base para julgar se as seguintes afirmações são VERDADEIRAS ou FALSAS.  
 
_____ a) Se permitimos que o Espírito Santo nos dê vida espiritual desejaremos as coisas que Ele 
   deseja. 
_____ b) Se vivermos de acordo com a nossa própria natureza, sem a ajuda vivificante do Espírito  
               Santo, conseguiremos controlar os nossos desejos maus durante a maior parte do tempo. 
_____ c) Quando o Espírito nos concede vida espiritual e controla a nossa mente, Ele também nos dá  
               paz de espírito.  
_____ d) Sem a ajuda do Espírito Santo, é impossível agradar a Deus.  
 
_____ e) Quando o Espírito nos concede vida espiritual, Ele realmente habita dentro de nós e assume o  
              controle de nossa vida, livrando nos de toda a responsabilidade para a vida espiritual. 
 
13. Aqui está uma lista dos textos das Escrituras que estudámos anteriormente nesta lição:  
Actos 17:24-25; Romanos 8:11; João 6:63; 2 Coríntios 3:6; 1 Pedro 3:18. Qual é a relevância deles à 
medida que os aplica às suas próprias necessidades? 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Ele Nutre a Santidade 
 
     “Sem a santificação”, diz a Bíblia, “ninguém verá o Senhor” (Hebreus 12:14). Acabamos de ver em 
Romanos 8:5-9 que a medida em que entregamos a nossa vida ao Espírito Santo, somos capacitados a 
permanecer espiritualmente vivos e a viver em rectidão diante de Deus. Mediante o poder do Espírito 
que em nós habita, somos capacitados para obedecermos à admoestação bíblica: “Sede vós também 
santos em toda a vossa maneira de viver” (1 Pedro 1:14-15). Em Romanos 6:22 Paulo expõe a 
responsabilidade do novo crente. O apóstolo indica que a nossa participação do processo é cooperar 
com o Espírito, purificando-nos de tudo quanto contaminaria a nossa vida espiritual (compare        
Romanos 8:5-11 com 2 Coríntios 7:1 e Efésios 4:22-24). Quando fracassamos na nossa obrigação 
espiritual (Romanos 8:12-14), ou seja, quando deixamos de ficar em harmonia com o Espírito  
(Gálatas 5:25), somos disciplinados com um propósito: “... para sermos participantes da sua (de Deus) 
santidade” (Hebreus 12:10). Com o Espírito controlando a nossa vida, cresceremos na santidade. 
 
14. Leia de novo Romanos 8:5-17. Esta passagem das Escrituras dá a chave à vida cristã eficaz.  Qual 
é esta chave? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ele Dá Poder 
 
     À medida que entrega o controle da sua vida ao Espírito Santo que habita em si, Ele lhe dá poder: 
1. Para testemunhar (Actos 1:8); 
2. Para ser um vencedor (1 João 5:4-5); 
3. Para o serviço (1 Coríntios 12:4-11); 
4. Para discernir os Espíritos e os vencer (1 João 4:1-4); 
5. Sobre o medo, a ansiedade, e as provações (2 Timóteo 1:7; 2 Coríntios 6:4-10). 
 
     Por causa do poder do Espírito Santo, não precisa viver a sua vida inteira como escravo do medo. 
Ele lhe dá ousadia santa para enfrentar as batalhas da vida, e Ele lhe dá poder sobre o mal. O 
conhecimento de que Aquele que está com você é a “Virtude do Altíssimo” (Lucas 1:35) lhe dará 
força de vontade para resistir ao mal e fé para crer na vitória sobre os ataques do maligno (Tiago 4:7;           
1 João 4:4). Você pode ter paz e segurança em qualquer situação que você enfrentar, porque sabe que 
o Espírito Santo foi enviado por Jesus para ser seu protector e ajudador (João 14:25-27). 
 
15. (Escolha a melhor resposta). Segundo os textos Bíblicos supra, concluímos que é possível viver 
uma vida cristã vitoriosa sem medo porque: 
a) todos os cristãos recebem a promessa da liberdade do ataque dos espíritos malignos. 
b) os crentes reconhecem que os espíritos malignos são totalmente incapacitados. 
c) o poder do Espírito Santo é infinito e, mediante a fé no Seu poder o crente pode vencer o medo e  
    viver vitoriosamente. 
 
Provê Companheirismo 
 
     Quando Jesus veio a terra em forma humana, os Seus discípulos tinham o privilégio do estreito 
companheirismo com Ele. Mas este relacionamento pretendia ser apenas temporário: terminaria         
1) quando os discípulos tivessem aprendido as lições do discipulado e estivessem preparados para 
continuar o Seu ministério e 2) quando a Sua missão redentora fosse realizada. Quando Jesus estava a 
terminar o Seu ministério, Ele sabia que seriam como órfãos sem Ele. Para os preparar para a Sua 
partida, ou seja, para preencher o vácuo que Ele estava para deixar, pediu que o Pai enviasse o Espírito 
Santo para substituir o Seu lugar: 
 
“Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre (João 14:16). 
Todavia digo vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o Consolador não virá a 
vós; mas, se eu for, enviar-vo-Io-ei” (João 16:7). 
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     Porque Deus enviou o Seu Espírito Santo para habitar no nosso coração, para ser o nosso 
Consolador e Guia, nunca precisamos de nos sentir sós. O Espírito Santo, que é omnipresente, pode 
ser um companheiro para todos os crentes no mundo ao mesmo tempo. Esta qualidade divina capacita-
O a estar comigo enquanto escrevo esta lição, e consigo enquanto estuda. Ele está sempre presente 
para nos ensinar, para nos encorajar, e para ser o nosso companheiro em todas as circunstâncias. Ao 
passo que Jesus somente podia estar num só lugar num só momento, o Espírito está presente em todos 
os lugares. É de se maravilhar que Jesus disse que era para o bem dos Seus seguidores que Ele fosse 
embora. Na Sua ausência o Consolador habita dentro de cada um de nós para nos fornecer o      
companheirismo mais estreito possível (1 Coríntios 3:16). 
 
16. Complete cada uma destas frases com uma destas palavras: 
 
      omnipotente           omnipresente           omnisciente           justiça           vida 
 
a) O Espírito Santo pode dar-me a vida espiritual porque Ele é o Espírito da _____________________ 
 
b) Posso ser santo à medida que o Espírito Santo controla a minha vida e me concede a  
 
__________________________________________________________________________ de Deus. 
 
c) Posso receber poder espiritual para a vida e o testemunho cristão porque o Espírito Santo é 
 
_________________________________________________________________________________. 
 
d) Porque Ele é ______________________________, o Espírito Santo é meu companheiro constante. 
 
     Agora que já discutiu a divindade do Espírito Santo e descobriu que Ele anseia ser o seu 
Companheiro e Guia, faça a si mesmo as seguintes perguntas: Tenho permitido que o Espírito de Deus 
me conceda a vida espiritual mediante o sacrifício de Cristo por mim? Ele está a operar na minha vida 
para aperfeiçoar a santidade em mim, conformando-me à imagem de Cristo? O poder do Espírito 
Santo está a operar através de mim todos os dias da minha vida? Ele está sempre presente na minha 
vida para me dar consolo, sabedoria e força divina? Espero que tenha respondido sim a todas estas 
perguntas. Dê a Ele as boas-vindas para a sua vida e permita que Ele o use mediante o Seu poder 
divino! 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO 
 
_____ 1. Chamamos o Espírito Santo a Terceira Pessoa da Trindade porque a Sua posição é inferior   
   àquela do Pai e do Filho. 
_____ 2. A palavra Trindade refere-se a três Pessoas que são um só Deus com união perfeita e que  
   são co-iguais. 
_____ 3. Uma maneira de sabermos que o Espírito Santo é divino é porque Ele possui os atributos da 
    divindade. 
_____ 4. Omnisciência refere-se ao poder do Espírito Santo de fazer qualquer coisa. 
 
_____ 5. Nos dias actuais, o poder do Espírito Santo foi derramado sobre umas poucas pessoas        
   seleccionadas por um curto período de tempo. 
_____ 6. O próprio Jesus foi revestido do poder do Espírito Santo no Seu ministério terrestre. 
 
_____ 7. Há numerosas referências nas Escrituras que associam o Espírito Santo com Deus Pai e  
   Deus Filho. 
_____ 8. O envolvimento do Espírito Santo nas vidas dos homens começou depois da ressurreição  
   de Cristo. 
_____ 9. O baptismo de Jesus fornece um exemplo da união perfeita na Trindade. 
 
_____ 10. O facto de que o Espírito Santo concede a vida espiritual é uma evidência da Sua divindade. 
 
_____ 11. O Espírito Santo está limitado a um só lugar por vez. 
 
_____ 12. O nome do Espírito Santo revela um dos Seus atributos divinos. 
 
13. Circule a letra que antecede cada termo que pode ser aplicado ao Espírito Santo. 
 
 a) Eterno    g) Omnipotente 
 
 b) Encarnado   h) Omnipresente 
 
 c) Soberano    i) Omnisciente 
 
 d) Limitado    j) Angelical 
 
 e) Imutável   l) Doador da Vida    
 
 f) Santo 
 
RESPOSTA CURTA. Responda a cada pergunta de modo tão breve quanto possível. 
 
14. De que maneira a fórmula baptismal e a bênção apostólica dão evidências da divindade do 
Espírito Santo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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15. Como pode beneficiar-se do conhecimento de que o Espírito Santo é uma Pessoa divina? 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
9. A sua resposta. Qualquer um destes textos: 
    a) Romanos 1:4. 
    b) Hebreus 9:14. 
    c) João 3:8; 1 Coríntios 2:4; Actos 10:38. 
    d) Salmo 139:7-8; João 16:7-13; João 14:16-17.  
    e) 1 Coríntios 2:9-11. 
    f) Lucas 1:35; Actos 1:8; Zacarias 4:6. 
  
1. a) João Batista disse à multidão: “Eu baptizo com água”, mas disse que Jesus os baptizaria  com o Espírito  
         Santo e com fogo”. Em segundo lugar, o versículo 22 relata que o Espírito Santo desceu sobre     
        Jesus na forma de uma pomba. 
    b) Lucas 3:22: A voz do Pai veio do céu, dizendo: “Tu és meu  filho amado, em ti me tenho  comprazido”. 
 
10. a) O Espírito Santo. 
      b) Deus. 
  
2. Ele é visto pronto para a acção no início da criação. O versículo 26 indica uma pluralidade da 
Divindade. A implicação é que o Espírito Santo estava activamente envolvido na Criação. 
 
11. 2 Pedro 1:20-21 revela que estas declarações foram inspiradas por Deus, e que não eram o 
resultado do entendimento humano. Este texto das Escrituras revela, também, uma igualdade entre 
Deus e o Espírito Santo na iniciação e capacitação para a profecia. A divindade do Espírito Santo é 
inferida desta maneira. 
 
3. Jesus foi concebido em Maria pelo poder do Espírito Santo. 
 
12. a) Verdadeira. 
      b) Falsa. 
      c) Verdadeira.  
      d) Verdadeira.  
      e) Falsa. 
 
4. Conforme Isaías profetizou, o Espírito Santo veio sobre Jesus com poder de unção a fim de que Este 
pudesse cumprir o ministério que o Pai O enviou para realizar. 
 
13. A sua resposta. Eu responderia: É pelo poder divino do Espírito de Deus que eu posso ter a vida 
eterna e ser liberto da escravidão do pecado. 
 
5. b) um membro da Divindade Três em Um, co-igual com o Pai e o Filho, e em perfeita união com 
Eles. 
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14. A chave se encontra no versículo 13: Por meio do Espírito devemos mortificar as acções más do 
corpo. Então viveremos espiritualmente. 
 
6. a) 3. Génesis 2:18; Isaías 1:14; 55:8. (Lembra-se dos elementos da personalidade dados na Lição  
        1?) 
    b) 5. Salmo 90:1-2 
    c) 4. João 14:23-26 
    d) 1. João 4:24 
    e) 6. Salmo 33:11; 102:25-27; Malaquias 3:6 
    f) 2. 1 Coríntios 8:6 
 
15. c) o poder do Espírito Santo é infinito. 
 
7. a) mandamento (ou ordem), chamada (ou comissão divina). 
    b) a sabedoria do homem. 
 
16. a) vida. 
     b) justiça. 
     c) omnipotente. 
     d) omnipresente. 
 
8. a) 3. Santo. 
    b) 5. Eterno. 
    c) 1. Soberano.  
    d) 2. Omnisciente.  
    e) 6. Omnipresente.  
    f) 4. Omnipotente 
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LIÇÃO 3 
Uma Pessoa que Ajuda 

 
 
     A cidade onde nasci é um centro de fabricação de automóveis, de modo que, quando me formei na 
universidade, fui trabalhar numa fábrica de automóveis. Recebi a tarefa de empurrar carrocerias de 
automóveis de uma linha de montagem para outra. A tarefa exigia dois homens, mas o encarregado de 
serviço estava a procurar reduzir as despesas, e disse, portanto, que eu teria de trabalhar sozinho. 
     Alguns dos carros grandes eram quase impossíveis de serem empurrados por um só homem, e no 
fim do dia eu estava pronto para pedir demissão. Já resolvera que o dia seguinte seria meu último ali. 
Mas, na manhã seguinte, o encarregado veio para mim acompanhado por um homem grande e forte, e 
disse: “Apresento o seu novo ajudante”. Acabaram-se todos os meus problemas. 
     Quando Jesus chegou ao fim do Seu ministério terreno, Seus poucos discípulos hesitantes 
enfrentaram a tarefa impossível de continuarem sem a ajuda d’Ele. Parecia que todas as suas 
esperanças morreram com Ele quando Ele foi crucificado. Ficaram desanimados, e voltaram para a 
pesca. Mas depois da Sua ressurreição, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, e repetiu a Sua 
promessa de lhes enviar outro Ajudador. 
     Não houve decepção quando finalmente chegou o dia em que o Espírito Santo veio para ser o 
Ajudador deles! Ele era tudo quanto lhes era necessário para lhes ajudar a cumprir a comissão de 
Cristo. 
     Já vimos que o Espírito Santo é uma pessoa completa e divina. Nesta lição estudaremos as 
maneiras d’Ele nos ajudar, mediante a convicção, a regeneração, o ensino, e o aconselhamento. 
Precisa de mais ajuda da parte d’Ele em qualquer destas áreas? Abra o seu coração enquanto estuda, e 
deixe que o Espírito Santo seja o seu Ajudador pessoal. 
 
Esboço da Lição 
ELE CONVENCE 
ELE REGENERA  
ELE ENSINA 
ELE ACONSELHA 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Explicar qual é o significado da obra de convicção do Espírito Santo, baseada em João 16:7-11. 
2. Discutir a obra do Espírito Santo na regeneração. 
3. Descrever os aspectos diferentes do ministério do Espírito Santo no ensino e no aconselhamento. 
4. Tirar proveito do ministério ajudador do Espírito Santo. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição segundo a maneira descrita nas actividades de aprendizagem para a Lição 1. Leia o 
    conteúdo da lição, bem como todos os textos bíblicos oferecidos, e responda às perguntas do estudo. 
2. Procure definições no glossário do manual de estudos, de quaisquer palavras-chave que não     
    conhece.  
3. Faça o Auto-Teste e verifique as suas respostas.  
4. Faça uma revisão das Lições 1-3, e em seguida, responda às perguntas do Exame da Unidade 1. 
 
Palavras-Chave 
Cânon  
expressão vocal 
Paracletos  
revelação 
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ELE CONVENCE 
Objectivo 1. Reconhecer afirmações verdadeiras relacionadas com o ministério do Espírito Santo em 
convencer o mundo do pecado, da justiça, e do juízo. 
 
     A primeira obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa foi explicada por Jesus quando Ele disse 
aos discípulos que lhes enviaria um Ajudador. São estas as Suas palavras: 
 
“Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o Consolador não virá a 
vós; mas se eu for, enviar-vo-Io-ei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do 
juízo. Do pecado, porque não crêem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; 
e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado” (João 16:7-11). 
 
     O mundo tem estabelecido os seus próprios padrões de pecado e de justiça, e gostaria muito de 
desconsiderar a advertência de Deus quanto ao juízo. É somente por causa do grande amor que Deus 
tem pela humanidade que Ele enviou o Espírito Santo para convencer os pecadores de que estão 
errados. O Espírito Santo opera no coração do descrente para o fazer voltar-se para o Senhor, mas Ele 
usa crentes para testemunharem aos descrentes a respeito de Jesus e para viverem uma vida santa 
diante destes. Poderíamos dizer, portanto, que é através do crente que Ele comprovará que o mundo 
está errado no que diz respeito ao pecado e à justiça e ao juízo. Ele é o nosso Ajudador na obra de 
trazermos o mundo para Cristo. 
 
Do Pecado 
 
     Quando fiz um apelo à conversão num dos nossos cultos evangelisticos, uma linda menina de oito 
anos de idade respondeu. Ajoelhou-se na frente com as lágrimas correndo e exclamou: “Oh Deus! Sou 
uma pecadora tão terrível!” 
     Duvido de que ela tenha cometido qualquer dos pecados que o mundo chamasse de “terríveis”, mas 
o Espírito Santo mostrar-lhe-a a beleza de Jesus, e ela estava a expressar a sua necessidade da 
salvação. O mundo raramente leva em conta o pecado real da falta de fé em Deus e do descuido com o 
dom supremo do Seu Filho; no entanto, este é o maior de todos os pecados. Foi o Espírito Santo quem 
revelou à menininha o seu estado terrível. Somente o Espírito Santo pode colocar a pessoa frente a 
frente com a sua condição e com a sua rejeição de Cristo como Salvador. Somente o Espírito Santo 
pode convencer o descrente da sua necessidade de vir a Cristo com arrependimento e encontrar perdão 
para os seus pecados. Muitas vezes o Espírito Santo convence os pecadores à medida em que ouvem a 
pregação ungida com o evangelho (Actos 2:14-41). Noutras ocasiões, a convicção vem à medida em 
que o pecador ouve o testemunho, ungido pelo Espírito, de um crente que aceitou Cristo como seu 
Salvador. 
 
1. O Espírito Santo convence o mundo do pecado por meio de: 
a) dar ao descrente orientação nas questões espirituais. 
b) demonstrar Jesus como o exemplo da vida que agrada a Deus e como único Salvador. 
c) tornar os pecadores conscientes do facto de serem indignos de receber a misericórdia de Deus. 
 
Da Justiça 
 
     Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo da justiça porque Ele estava a ir para o Pai.      
A volta de Jesus para o Pai era prova de que tudo quanto Ele dissera a acerca de Si mesmo era 
verdadeiro. Se Ele não fosse justo, teria morrido pelos Seus próprios pecados, não pelos nossos. Teria 
permanecido no túmulo e apodrecido como outras pessoas pecaminosas. Mas Ele era justo, pagou o 
preço dos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, e voltou ao Pai! Foi por isso que Pedro 
anunciou estas verdades de modo tão dinâmico aos seus contemporâneos no Dia de Pentecostes  
(Actos 2:14-41). 
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     O apóstolo Paulo diz-nos em Romanos 1:4 que Jesus através do Espírito Santo foi poderosamente 
declarado Filho de Deus, pela Sua ressurreição dentre os mortos. É o Espírito Santo que testifica da 
justiça de Jesus Cristo. Glorifica a Cristo por meio de anunciar ao mundo as coisas de Cristo         
(João 16:14). 
 
2. Segundo o registo em Actos, quais as duas respostas que são provas da justiça de Jesus Cristo? 
a) O Seu ensino 
b) A Sua morte na cruz 
c) A Sua ressurreição dentre os mortos  
d) A Sua volta ao Pai 
e) O Seu ministério entre os homens 
 
Do Juizo 
 
     O julgamento que o Espírito Santo usaria como exemplo para convencer os homens da certeza do 
julgamento seria o julgamento de Satanás. A derrota completa deste e a vitória de Cristo sobre o 
inferno e a sepultura, devem ser totalmente suficientes para comprovar que haverá um juízo final. 
     A não ser que a pregação do juízo leve consigo o amor e a solicitude do Espírito Santo e enfatize a 
vitória de Cristo, só servirá para afastar os homens de Deus. Jesus entristeceu-Se quando advertiu 
Jerusalém a respeito do julgamento vindouro, e não demonstrou satisfação alguma porque aqueles que 
teriam de o rejeitar seriam castigados (Mateus 23:37-38). 
     Achamos muitos exemplos no livro de Actos que mostram como o Espírito Santo usou os apóstolos 
para convencer as pessoas do pecado, da justiça, e do juízo. Pedro falou em profecia no Dia de 
Pentecostes. Aconteceu o seguinte: 
 
1. Houve convicção do pecado por causa daquilo que a sua descrença fez a Jesus (Actos 2:22-23). 
 
2. Houve convicção da justiça quando o povo reconheceu que Deus não permitiu que o Seu Santo   
    visse corrupção, mas, pelo contrário, O ressuscitou para Se sentar à Sua destra (Actos 2:27, 30-33,   
    36). 
 
3. Houve convicção de juízo: “E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: 
    Salvai-vos desta geração perversa” (Actos 2:40). 
 
4. O resultado foi que as pessoas começaram primeiramente a desesperar-se, e depois se arrependeram 
    e aceitaram a mensagem de Pedro. Cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas ao número de  
    crentes naquele dia. 
 
     Outros exemplos são encontrados em Actos 3:14-21; 4:10-12; 10:39-42; e 13:27-41. 
     O Espírito Santo continua a ser o nosso Ajudador nos dias de hoje para trazer ao mundo a 
mensagem da salvação. Ele nos usará para convencer os homens do pecado, da justiça, e do juízo. 
 
3. Circule a letra que antecede as afirmações VERDADEIRAS que descrevem o ministério do Espírito 
Santo em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, baseando-se na  discussão. 
a) O pecado que trará o julgamento eterno é o pecado da descrença (incredulidade). 
b) O pecado de que o Espírito Santo nos convence é o juízo dos homens pecaminosos. 
c) A ressurreição de Cristo é uma prova da Sua justiça.  
d) O ministério do Espírito Santo ao mundo é levado a efeito principalmente por crentes que testifícam  
    mediante a sua vida e o seu testemunho. 
e) A ênfase que Jesus deu ao juízo é que era o que os pecadores mereciam. 
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ELE REGENERA 
Objectivo 2. Mencione pelo nome três coisas que o Espírito Santo faz por nós no momento da nossa 
salvação. 
 
     Numa lição posterior discutiremos de modo mais completo a obra do Espírito Santo na 
regeneração. É mencionada nesta lição para demonstrar a progressão do ministério do Espírito como 
nosso Amigo Ajudador, desde o da convicção do pecado, da justiça, e do juízo até o de Companheiro, 
Mestre e Guia constantes. Antes de experimentarmos a ajuda do Consolador na nossa vida diária, 
devemos experimentar a regeneração. 
     Com regeneração queremos dizer “novo nascimento”. É o que acontece quando nos voltamos dos 
nossos pecados e aceitamos Jesus 
     Cristo como o nosso Senhor e Salvador. É o Espírito Santo que age em prol do Pai e do Filho para 
conceder a vida espiritual ao pecador arrependido (João 3:3-8; 6:63; Tito 3:4-5). 
     No momento da regeneração, o Espírito Santo habita em nós; e, portanto, porque habita em nós, 
sempre está presente para nos ajudar (João 14:16-17). 
 
4. Leia Romanos 8:9, 11; 1 Coríntios 3:16; 6.:9 e explique a veracidade destes versículos das 
Escrituras e complete esta frase: 
 
No momento em que recebemos Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo ___________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
     Tendo-nos trazido para a vida espiritual, o Espírito Santo estabelece a Sua morada em cada crente. 
À medida que Ele habita em nós, Ele é o selo ou penhor de Deus – a entrada ou prestação inicial que 
garante a nossa herança espiritual futura: 
 
“Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra de verdade, o evangelho da vossa 
salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O qual é o 
penhor da nossa herança, para redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória”            
(Efésios 1:13-14). 
 
5. Na base de João 14:1-3, Efésios 1:12-13, e 2 Coríntios 1:22, o Espírito Santo é chamado nosso 
  
penhor porque ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O selo do Espírito Santo representa a segurança que temos n’Ele à medida em que Ele controla a 
nossa vida. Testifica, também, à nossa filiação, o que significa que compartilhamos da herança do 
nosso Pai celestial (Romanos 8:15-17; Gálatas 4:6). 
     Assim, o Espírito Santo inicia em nós a vida espiritual na experiência do novo nascimento. À 
medida em que Ele habita em nós, Ele tem condições de controlar o decurso da nossa vida. A Sua 
presença traz-nos confiança: Ele torna relevante a nossa filiação por meio de: 1. testificar à sua 
realidade (Romanos 8:16), 2. inspirar esperança em nós enquanto olhamos para os benefícios futuros 
que a filiação garante para nós, 3. orando e intercedendo por nós de modo que oremos de 
conformidade com a vontade de Deus (Romanos 8:26-27), e 4. lembrando-nos de que a Sua actividade 
na nossa vida é um penhor ou selo da presença de Deus que nos traz assistência quotidiana para nos 
ajudar a manter uma vida espiritual aceitável. 
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6. Mencione pelo nome as três coisas que discutimos nesta secção que o Espírito Santo faz por nós no 
momento da regeneração. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
ELE ENSINA 
Objectivo 3. Identifique o que Jesus pretendia quando disse que o Espírito Santo nos ensinaria 
“Todas as coisas”. 
 
     Comunicar a verdade aos crentes é uma das maneiras importantes de o Espírito Santo ser uma 
pessoa que ajuda. É por isso que Jesus O chamou o Espírito da verdade na mesma frase em que O 
chamou de Consolador ou Conselheiro (João 14:16-17). O ensinar e o aconselhar estão estreitamente 
vinculados no ministério do Espírito Santo. Discutiremos três aspectos do ministério de ensino do 
Espírito Santo. Lembre-se de que este ministério é para o crente. 
 
Instrutor (Preceptor) 
 
     Assim como Jesus veio para tornar conhecidas a natureza e a vontade do Pai, assim também o 
Espírito Santo vem para tornar conhecidas a natureza e a vontade de Jesus (João 14:20-21, 23-26). 
Uma maneira que Ele usou isto nos tempos passados, foi inspirar os seguidores de Jesus para 
registarem a vida e o ministério do Mestre. Este é o registo do Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e 
João. 
     Como o Espírito Santo ensinaria? Em primeiro lugar, glorificaria Cristo. Não ensinaria um corpo 
de conhecimento inteiramente novo e sem relacionamento; pelo contrário, tomaria as coisas que Cristo 
ensinava, derramaria sobre elas luz adicional, e capacitaria os ouvintes a compreenderem a verdade 
desejada. À medida em que os crentes crescem e se desenvolvem na maturidade espiritual, podem 
assumir mais responsabilidades. Mudam de uma dieta de leite para aquela do alimento sólido             
(1 Coríntios 3:2 e Hebreus 5:11-14). Embora a dieta espiritual mude, o assunto, Jesus Cristo, 
permanece a ser o mesmo. 
     O Consolador não omite nada que seja importante para saber a respeito de Jesus Cristo. Ele “vos 
ensinará todas as coisas”, Jesus prometeu (João 14.26). Talvez pense: “Ele não Se importa com o meu 
emprego, com a minha fama, com a minha posição financeira”. Sim, Deus importa-Se mesmo! Jesus, 
no entanto, ensinou-nos a reconhecer as nossas prioridades: “Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a 
sua justiça, e todas estas coisas (as suas necessidades materiais, físicas, sociais e vocacionais) vos 
serão acrescentadas” (Mateus 6:33). O Espírito Santo ensina-nos como ordenar apropriadamente a 
nossa vida na dimensão espiritual, e então, tendo Ele para controlar a nossa vida, Ele guia-nos de 
modo apropriado noutras áreas da vida. É o Espírito Santo que nos revela as profundezas de Deus e 
nos ajuda a compreender as coisas espirituais (1 Coríntios 2:10-15). Em tudo isto, o Seu propósito é 
glorificar Cristo. Stanley M. Horton diz: “O Espírito Santo sempre revela Jesus como tudo quanto a 
Bíblia diz que Ele é”. 
     Em segundo lugar, um conhecimento dos eventos futuros foi incluído nas coisas que o Espírito 
Santo ensinaria. Ele “vos anunciará o que há de vir”, disse Jesus (João 16:13). Esta promessa tornou-se 
muito mais clara quando o apóstolo João estava no Espírito no dia do Senhor e recebeu a revelação de 
Jesus Cristo (Apocalipse 1:10). João foi informado que estas coisas logo aconteceriam. A revelação 
incluía um registro dos eventos que ocorreriam a partir do primeiro século depois de Cristo até aos 
tempos do Novo Céu e da Nova Terra (Apocalipse 21).  
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     Com a mesma inspiração Paulo falou da vinda do Senhor (1 Tessalonicences 4:13-18), as 
condições que predominariam na Sua vinda (1 Tessalonicenses 5:1-11), o julgamento divino contra os 
descrentes (2 Tessalonicences 2:1-12), e o aparecimento do iníquo (2 Tessalonicences 2:1-12). Pedro 
falou também, sob a unção do Espírito, a respeito do futuro Dia do Senhor (2 Pedro 3:1-13). O único 
elemento que vemos em todos estes eventos é a futura revelação da glória de Jesus Cristo. 
 
7. Qual é o tema que percorre o livro de Apocalipse?  
a) O julgamento dos pecadores. 
b) A futura revelação da glória de Jesus Cristo. 
c) As vitórias finais de Satanás. 
 
8. Baseando-se na discussão, quando Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria “todas as coisas”, 
qual era a Sua intenção? Circule a letra que antecede as respostas certas. 
a) Tudo quanto Deus quer que saibamos a respeito d’Ele mesmo.  
b) Tudo quanto precisamos de saber a respeito de nossa ocupação.  
c) Eventos específicos acerca da nossa vida futura na terra. 
d) Tudo quanto Deus quer que saibamos a respeito de Jesus. 
e) Coisas do Espírito que nos ajudarão a glorificar Cristo. 
f) Eventos futuros que se relacionam com a nossa vida espiritual em Cristo. 
g) Como ter sucesso financeiro. 
h) Como convencer o mundo do pecado, da justiça, e do juízo. 
 
Intérprete 
Objectivo 4. Descreva a função do Espírito Santo em relação à redacção (escrituração) das 
Escrituras. 
 
     À medida em que os Evangelhos foram escritos, o Espírito Santo começou o Seu ministério de os 
interpretar. O apóstolo Paulo foi a pessoa escolhida para explicar pormenorizadamente o evangelho na 
Igreja. As suas epístolas às igrejas fazem a maior parte das Escrituras do Novo Testamento que 
seguem os quatro Evangelhos e o livro de Actos. Outros apóstolos e crentes neotestamentários 
também foram inspirados pelo Espírito Santo para tomar as coisas de Cristo e torná-las conhecidas 
(João 16:14). Como isto ocorreu? 
     1 Pedro 1:20-21 e 2 Timóteo 3:16 revelam a mecânica da revelação bíblica. Estas referências 
bíblicas revelam o facto de que o Espírito Santo inspirou os homens para registarem a Palavra de Deus 
à medida em que lhes foi dada. Os escritores humanos não deram início ao processo, pelo contrário, 
falaram e escreveram fielmente a mensagem de Deus à medida em que foram capacitados pelo 
Espírito Santo. Quem estude com persistência a Palavra de Deus notará que, embora a mensagem seja 
de Deus, é registada no estilo individual e com o vocabulário inimitável de cada escritor, e, nalguns 
casos, torna-se claramente evidente a experiência antecedente do escritor. Os escritores não eram 
simplesmente robôs mecânicos; eram sensíveis ao Espírito de Deus e registaram com precisão a 
mensagem de Deus emprestando a este processo as suas próprias faculdades. 
     Embora o cânon da Escritura tenha sido fechado, e tudo quanto Deus pretendeu revelar já tenha 
sido registado na Bíblia, o Espírito Santo continua o Seu ministério de interpretação. Toma as coisas 
que já foram escritas e ilumina-as (torna-as claras) ao coração e à mente dos crentes. 
     A melhor maneira de compreender qualquer livro é perguntar o que o autor pretendia quando o 
escreveu. O problema é que estes autores não estão à nossa disposição. Mas o Espírito Santo está à 
nossa disposição! Todos os escritores humanos da Bíblia morreram há séculos. Que grande consolo é 
saber que o Autor Divino está connosco para sempre! Cada vez que abre a sua Bíblia, o seu Ajudador 
pessoal está ao seu lado para o ajudar a entendê-la. 
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9. De conformidade com as referências bíblicas que consultamos nesta secção, qual descrição melhor 
descreve a função do Espírito Santo na autoria das Escrituras? 
a) O Espírito Santo fez os homens escreverem aquilo que Ele revelou, no mesmo estilo, vocabulário, e  
    forma literária, de modo que cada parte da Bíblia fosse idêntica às outras partes. 
b) À medida em que o Espírito Santo actuava nos homens santos de Deus, estes caíam em êxtases.    
    Estando inconscientes, simplesmente registaram o que era ditado. Neste caso, o Espírito não  
    empregava o estilo, vocabulário ou determinada forma literária dos escritores. 
c) O Espírito Santo induziu homens escolhidos de Deus a profetizarem. À medida em que o Espírito os  
    inspirava, registavam fielmente a mensagem de Deus. No processo de comunicar a mensagem de  
    Deus, o Espírito empregava o vocabulário, estilo e experiência antecedente de cada escritor. 
 
Porta-Voz 
Objectivo 5. Relacionar a palavra porta-voz ao ministério de Jesus, do Espírito Santo, e do crente. 
 
     O Consolador seria o porta-voz de Deus depois de Jesus ter voltado para Seu Pai no céu. Um porta-
voz é alguém que fala como representante doutra pessoa. Jesus tinha sido Testemunha perfeita de 
Deus, e Porta-voz perfeito em prol d’Ele, mas já completara a obra que o Pai Lhe dera para realizar. 
Jesus disse aos Seus discípulos que quando o Espírito da verdade vier, Ele falará (João 16:13). 
     Jesus, como porta-voz do Pai, tinha dito: “A minha doutrina não é minha, mas daquele que me 
enviou” (João 7:16). O caso do Consolador seria idêntico: “Dirá tudo o que tiver ouvido” (João 16:13). 
     A diferença é que Jesus falou através do Seu próprio corpo físico, ao passo que o Consolador 
falaria através dos crentes. Quando falamos por Ele, trata-se normalmente de uma mensagem que o 
Espírito Santo nos tem dado à medida em que estudamos a Palavra de Deus. Ele ilumina-nos e unge-
nos à medida em que estudamos, e nós nos tornamos porta-vozes de Deus. Desta maneira, Deus pode 
ter porta-vozes em todas as partes da terra ao mesmo tempo, porque o nosso Ajudador é omnipresente. 
Ele pode falar através de cada um de nós à medida em que Lhe escutamos e permitimos que Ele fale 
através de nós. 
     Haverá, também, conforme estudaremos mais tarde, aquelas ocasiões em que o Espírito Santo fala 
directamente através de nós pelos dons do Espírito. Somos realmente nós que fazemos a parte de 
pronunciar as palavras, mas é Ele que nos dá as palavras para falarmos na ocasião em que o dom está 
em operação. Qualquer crente pode falar em prol de Deus, mas somente à medida em que recebe a 
mensagem da parte do Espírito Santo (1 Coríntios 12:1-10). 
 
10. Leia João 14:7 e 26, e responda às seguintes perguntas: 
 
a) Qual porta-voz nos revelou como Deus é? ______________________________________________ 
 
b) Qual porta-voz nos revela como Jesus é? _______________________________________________ 
 
c) Quando o Espírito falar através de nós, de que nos fará lembrar? ____________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
d) Ser um porta-voz significa __________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
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ELE ACONSELHA 
Objectivo 6. Combine os aspectos diferentes do ministério de aconselhamento com a definição de 
cada um deles. 
 
     Na Lição 1 ficamos a saber que a palavra Paracleto em João 14:16 é traduzida em diferentes 
versões da Bíblia assim: Consolador, Ajudador ou Conselheiro. Esta palavra significa literalmente 
“pessoa chamada para o lado a fim de ajudar”. Ao pensarmos no Espírito Santo como nosso 
Consolador, neste caso o significado parece ser aquele de um amigo que comparece como intercessor, 
guia, ou consolador. Todos estes aspectos do ministério pessoal do Espírito Santo connosco encaixam-
se bem com a ideia da pessoa separada para ajudar. Como podemos explicar estes ministérios à nossa 
vida pessoal? 
 
Intercessor 
 
“E da mesma maneira também 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). 
 
     O apóstolo Paulo refere-se aqui ao Espírito como nosso Intercessor (alguém que ora ou faz petições 
em prol de outra pessoa). Nos nossos tempos de fraqueza, não sabemos o que devemos pedir em 
oração, nem como pedir. Na nossa perplexidade, frequentemente deixamos de compreender o que 
realmente necessitamos e como procurar soluções apropriadas. Talvez queiramos agradar a Deus e 
realizar a Sua vontade acima de tudo na nossa vida, mas não sabemos como reconciliar as dificuldades 
presentes com o propósito maior de Deus: o de nos levar à maturidade espiritual. Em tais ocasiões, o 
Espírito vem à nossa assistência e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus sabe o que está 
na nossa mente, e qual é a mente do Espírito. Visto haver uma comunicação perfeita entre o Pai e o 
Espírito Santo, não há necessidade para palavras. E porque o Espírito Santo conhece os pensamentos e 
a vontade do Pai, podemos ter confiança de que Ele intercede de acordo com a vontade de Deus. Este 
conhecimento deve ajudar-nos a crer que as nossas orações serão respondidas por Deus e no horário 
certo d’Ele. 
     Tenho experimentado ocasiões na oração quando o fardo era tão grande que não sabia como o 
expressar a Deus. Tenho até mesmo sentido a presença do Espírito dentro de mim, fazendo conhecida 
a Deus a minha petição que eu não conseguia expressar em palavras. É tão precioso saber que temos 
um Amigo ajudador que intercede na nossa petição quando não sabemos orar! 
     Certa colega, que é missionária na África, ficou muito doente e foi levada com pressa para o 
hospital, para fazer parto do seu filho prematuro. No momento em que começou o parto, um amigo, 
despertou do sono com uma pesada preocupação espiritual para orar em prol de Maria. Orou pela noite 
inteira; e por todo o dia seguinte continuou a orar, recusando alimentos e descanso. Continuou a orar 
por toda a segunda noite. Na manhã do segundo dia, levantou-se de joelhos e relatou: “Deus respondeu 
a minha oração!” Mais tarde naquele dia, a sua filha recebeu um telegrama do casal de missionários na 
África que dizia: “O nosso filho nasceu ontem. Maria e o bebé estão a passar bem”. Foi o Espírito 
Santo, o nosso Intercessor, que impressionou sobre este piedoso, a necessidade de orar e interceder 
pela colega milhares de quilómetros de distância. 
     O Espírito Santo também ajuda a nossa intercessão nos fazendo lembrar das coisas que são as 
nossas em Cristo e de nos dar segurança das coisas que Deus quer fazer por nós (1 Coríntios 2:12). 
Sem a Sua ajuda, as nossas orações seriam uma forma vazia. 
 
11. Nesta secção sobre o Intercessor vimos que o Espírito Santo nos ajuda a orar de quais maneiras? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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12. Quais destas respostas ilustram o ministério de intercessão do Espírito Santo? Circule a letra que 
antecede as respostas certas. 
a) “Fiz uma lista de todas as minhas necessidades e apresentei-as a Deus em oração”. 
b) “Sabia que o meu irmão tinha uma profunda necessidade espiritual, mas não sabia como orar a  
    respeito. Só podia entregar-me ao Espírito enquanto Ele intercedia a Deus a favor dele”. 
c) “A minha família não tinha alimento para comer. Estávamos a orar, quando alguém bateu à porta.  
    Um amigo da nossa igreja estava ali com um saco de géneros alimentícios. Deus já providenciara a  
    resposta antes de orarmos”. 
d) “Visto que Deus tem muito mais consciência das minhas necessidades do que eu, realmente não é  
    necessário eu passar muito tempo em oração”. 
 
Guia 
 
     Qual carreira devo escolher? Com quem devo casar-me? Onde devo morar? Numa vida em que se é 
confrontado com decisões importantes todos os dias, precisa de um guia fidedigno. O seu sucesso 
depende do tipo de orientação que seguir. 
     Há tantas vozes que oferecem conselhos, e cada uma delas alega ser a melhor. Mas há um só 
Conselheiro a quem é completamente seguro seguir. Ele é o Conselheiro que Jesus prometeu que 
enviaria. Quando precisa de decidir entre a verdade e o erro, Ele guiá-lo-á no caminho da verdade, 
porque Ele é o Espírito da verdade. A Sua orientação sempre leva ao sucesso verdadeiro                      
(1 João 4:1-6). 
     Gálatas 5:16 diz: “Andai em Espírito” – ou seja guiado pelo Espírito (v.18). O versículo 25 diz: “Se 
vivemos em Espírito, andemos também em Espírito” (Gálatas 5:25). Para andarmos com Ele, devemos 
estar dispostos a deixá-Lo guiar os nossos passos. Ele dirigir-nos-á à medida em que vivermos de 
acordo com Ele e desejarmos o que Ele deseja (Romanos 8:5). À medida em que reconhecemos a Sua 
liderança soberana, Ele também nos guiará progressivamente em toda a verdade (João 16:13). Ele 
também nos dirigirá, conforme Ele fez com os membros da Igreja primitiva. Sem dúvida alguma, Ele 
proverá por nós conforme fez por eles: económica, vocacional e espiritualmente (Actos 2:42-47). 
     Além da Sua função como nosso Guia na verdade e na direcção prática da nossa vida diária, o 
Espírito Santo revela, também, a natureza séria das nossas iniquidades – o comportamento associado 
com a nossa velha natureza não regenerada (compare Efésios 4:20-32 e Romanos 8:12-14). Ainda 
mais, além de revelar as armadilhas no caminho em frente daquele que tende a vir sob o controle do 
antigo próprio eu o Espírito também o ajuda a mortificar qualquer conduta que é incoerente com o 
novo eu; ou, o Espírito pode simplesmente refrear-nos ocasionalmente de seguir um curso de acção 
que não está coerente com a vontade de Deus naquele tempo. Não era pecado quando Paulo e o seu 
grupo quiseram evangelizar na Ásia; simplesmente não era a ocasião própria de Deus (Actos 16:6-10). 
Mais tarde, este impedimento foi removido, e Paulo teve um ministério tremendo nesta província 
(Actos 19:10). Estas funções do Espírito Santo como nosso Guia são importantes para nós no nosso 
desenvolvimento espiritual. 
 
13. Leia os versículos das Escrituras (à direita), e combine cada um com o tipo de orientação que 
indica (à esquerda). Coloque o número da sua escolha em cada espaço em branco. 
 
_____ a) A tomada de decisões  1. Actos 8:29 
 
_____ b) Prevenção   2. Actos 13:2 
 
_____ c) Determinação   3. Actos 15:28 
 
_____ d) Orientação   4. Actos 16:6 
 
     Já vimos que o Espírito Santo não somente nos dá orientação quanto àquilo que devemos fazer 
(tomada de decisões, determinação e orientação) como também nos guia naquilo que não devemos 
fazer, proibindo-nos de avançar na frente d’Ele ou de agir de maneiras que são incoerentes com a 
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nossa condição como filhos de Deus (compare Romanos 8:12-16 com 1 João 3:2-3). Devemos 
procurar n’Ele a nossa orientação e obedecer à Sua voz. 
 
Consolador 
 
     Conforme já dissemos, a palavra Paracletos às vezes é traduzida como Consolador. O Espírito 
Santo é o nosso Consolador no sentido de ser Aquele que foi “chamado para o lado para ajudar”. O 
consolo do Espírito Santo não é compaixão divina. Ele conhece as tristezas da vida e realmente tem 
compaixão, mas Seu consolo é muito mais do que a compaixão. 
     Entre os outros aspectos do fruto com que agracia a nossa vida, o Espírito Santo produz paz 
(Gálatas 5:22). A Sua paz é o produto que resulta quando a nossa vida é entregue ao Seu controle 
(Romanos 8:6). À medida em que nos tornamos cada vez mais consciente do Seu controle sobre a 
nossa vida, ficamos conscientes da nossa filiação espiritual de que pertencemos a Deus. Isto produz 
um sentimento ou sensação de pertencermos, o que o Espírito Santo reforça. Este conhecimento deve 
dar-nos um senso tremendo de segurança e de paz. 
     O Seu consolo inclui a esperança. Não importa quão escura a noite, o Consolador, que sabe 
perfeitamente o futuro, deixa saber que haverá uma amanhã, e que a promessa de Jesus: “Voltarei para 
vós”, será cumprida (João 14:28). 
 
14. Combine os aspectos diferentes do ministério de aconselhamento do Espírito Santo (abaixo)  com a 
definição de cada um deles. Escreva em cada espaço em branco o número que representa a sua 
escolha. 
 
_____ a) O Espírito conduz-nos através da disciplina, da prevenção, da determinação, da orientação,   
               da tomada de decisões. 
_____ b) O Espírito Santo dá-nos paz e esperança até mesmo nas circunstâncias mais difíceis. 
 
_____ c) O Espírito Santo ajuda-nos quando oramos, lembrando-nos das necessidades, e de orar por  
               nós quando estamos incapazes de expressar as nossas necessidades mais profundas. 
 
  1. Intercessor   2. Guia  3. Consolador 
 
15. Já experimentou a ajuda do Espírito Santo em qualquer destas áreas? Se a resposta for positiva, 
escreva as palavras Intercessor, Guia e Consolador, e, ao lado de cada uma delas escreva a 
experiência pessoal que já teve do ministério do seu Amigo ajudador. Agradeça-Lhe por estar consigo 
e por ministrar a todas as suas necessidades espirituais e quotidianas. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Agora, completou Unidade 1, Um Amigo Pessoal. Foi ensinado que o Espírito Santo é uma pessoa 
completa, uma Pessoa divina, e uma Pessoa que ajuda. Ele quer habitar dentro de si para o ensinar e 
aconselhar. 
     Na próxima unidade deste estudo, descobrirá que o Espírito Santo é também um amigo poderoso. 
Deus o abençoe enquanto continua o estudo. 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA – Seleccione a melhor resposta a cada pergunta. Circule a letra que antecede a 
resposta que escolher. 
 
1. Qual destas palavras NÃO é uma tradução da palavra grega Paracleto? 
a) Consolador 
b) Conselheiro 
c) Criador 
d) Ajudador 
 
2. Qual destas é uma definição literal de Paracleto? 
a) Aquele que convence 
b) Aquele que é chamado para julgar 
c) Aquele que simpatiza 
d) Aquele que é chamado para o lado a fim de ajudar. 
 
3. Qual destas respostas NÃO faz parte do ministério do Espírito Santo de convencer? Ele convence o 
mundo de todas estas, menos:  
a) o julgamento. 
b) a regeneração.  
c) a justiça. 
d) o pecado. 
 
4. A palavra regeneração no que diz respeito ao ministério do Espírito Santo descreve 
a) o nascimento espiritual. 
b) o nascimento físico. 
c) a morte e a ressurreição de Cristo. 
d) a procurar viver uma vida melhor. 
 
5. O juízo do qual o Espírito Santo convence o mundo é o juízo de:  
a) crentes. 
b) descrentes. 
c) Satanás. 
 
6. Qual destas, de conformidade com o nosso estudo, NÃO é uma obra do Espírito Santo no momento  
da nossa salvação? 
a) Ele nos disciplina. 
b) Ele nos sela. 
c) Ele nos regenera. 
d) Ele habita em nós. 
 
7. Qual palavra NÃO está associada com a obra do Espírito Santo quando Ele coloca em nós o Seu  
selo? 
a) Propriedade. 
b) Segurança. 
c) Garantia. 
d) Perfeição. 
 
8. O Espírito Santo lembra-nos de necessidades a respeito das quais devemos orar, e apresenta as    
nossas necessidades a Deus com gemidos inexprimíveis. Este é o Seu ministério como nosso 
a) Mestre. 
b) Consolador.  
c) Intercessor.   
d) Intérprete. 
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9. A tomada de decisões, a prevenção, a determinação e a orientação relacionam-se mais estreitamente  
com a função do Espírito Santo como nosso 
a) Guia 
b) Consolador  
c) Mediador  
d) Convencedor 
 
RESPOSTA BREVE – Responda a cada pergunta de modo tão breve quanto possível. 
 
10. Mencione duas coisas que Jesus disse que o Espírito Santo faria no Seu ministério de ensino  entre  
 nós. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
11. Enumere na ordem correcta os porta-vozes que passaram adiante a revelação de Deus para a        
      humanidade. 
 
De Deus ___________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ para o mundo. 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
8. Eu circularia a), d), e), f) e h). As respostas b) e c) e g) não são coisas especificas que o Espírito 
Santo nos ensina, embora Ele realmente nos dê sabedoria para nos aplicar às questões práticas bem 
como às espirituais. 
 
1. b) demonstrando Jesus como o exemplo da vida que agrada a Deus (que Ele requer). 
 
9. c) O Espírito Santo inspirou homens escolhidos por Deus. 
 
2. c) A Sua ressurreição dentre os mortos. 
    d) A Sua volta ao Pai. 
 
10. a) Jesus. 
    b) O Espírito Santo. 
    c) Tudo quanto Jesus ensinou.  
    d) Falar em prol de outra pessoa. 
 
3. a) Verdadeira 
    b) Falsa 
    c) Verdadeira 
    d) Verdadeira 
    e) Falsa 
 
11. Às vezes Ele traz necessidades à nossa mente de modo que possamos orar a respeito delas. Noutras 
ocasiões, apresenta-as directamente a Deus quando não podemos achar palavras para as expressar. 
 
4. (Nas suas próprias palavras). Habita dentro de nós; vem habitar em nós. 
 
12. Respostas b) e c) ilustram o ministério de intercessão do Espírito Santo. 
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5. Ele é o selo ou garantia de que Jesus voltará para buscar os Seus, conforme Ele prometeu em   
João 14. O Espírito Santo é a nossa garantia ou penhor de uma herança futura, 
 
13. a) 3. Actos 15:28 
      b) 4. Actos 16:6  
      c) 2. Actos 13:2 
      d) 1. Actos 8:29 
 
6. Ele regenera-nos, habita em nós e sela-nos. 
 
14. a) 2. Guia 
      b) 3. Consolador 
      c) 1. Intercessor 
 
7. b) A glória de Jesus Cristo. 
 
15. A sua resposta 
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Unidade 2 
O ESPÍRITO SANTO: 

UM AMIGO PODEROSO 
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Lição 4 
O Espírito na Criação 

 
 
     Certo astrónomo cristão estava a atravessar o seu país, viajando de comboio, para dar um discurso. 
Na sua bagagem havia um dos primeiros modelos reduzidos do sistema solar, impulsionado por pilhas, 
que ele mesmo construíra e estava a usar nos seus discursos. Um ateu sentou-se ao lado dele no 
comboio. No decurso da conversa, o ateu começou a ridicularizar a ideia de uma criação divina do 
universo. 
     O astrónomo escutou em silêncio por algum tempo. Depois, convidou o ateu a acompanhá-lo para o 
vagão da bagagem. Ali, destapou o seu modelo e accionou o botão. A medida em que os planetas 
pequenos orbitavam o sol com perfeita harmonia, o ateu ficou bastante impressionado. “Magnífico”, 
disse ele. “Quem o projectou?” O astrónomo sorriu. “Ninguém”, respondeu ele. “Tudo se ajuntou por 
um acidente da natureza”. 
     O ateu calou-se. Estas eram exactamente as palavras que usara para explicar as suas ideias a 
respeito do início do sistema solar segundo o qual o astrónomo fizera a planta do seu modelo. Se o 
modelo precisava de um criador, quanto mais o projecto original! 
     A terra, os céus, e tudo quanto neles habita são a obra de um Criador divino. Foi pelo poder do 
Espírito Santo que a palavra falada de Deus foi levada a efeito. Nesta lição estudaremos a obra do      
Espírito Santo na Criação. O nosso Amigo pessoal divino estava presente quando o mundo foi criado, 
e Ele ainda está activo na nossa vida hoje, com poder criador. 
 
Esboço da Lição 
COOPERANDO NA CRIAÇÃO 
CRIANDO O MUNDO 
CRIANDO O HOMEM  
SUSTENTANDO TODAS AS COISAS 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Discutir o que a Bíblia revela a respeito do envolvimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo na  
    Criação. 
2. Explicar de quais maneiras a criação do homem foi diferente daquela do resto da criação. 
3. Reconhecer exemplos do poder do Espírito Santo na criação e em sustentar a Sua Criação. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição da maneira descrita nas actividades de aprendizagem para a Lição 1. Leia o conteúdo  
    da lição, procure e leia todos os textos bíblicos dados, e responda às perguntas de estudo. 
2. Como pano de fundo para esta lição, leia Génesis, capítulos 1 e 2, e João capítulo 1. 
3. Procure definições no glossário no fim do manual de estudos de quaisquer palavras-chave que  
    não conhecer. 
4. Faça o auto-teste e verifique as suas respostas. 
 
Palavras-Chaves 
adejar  
astronomia 
astrónomo 
pairar 
sistema  
solar 
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COOPERANDO NA CRIAÇÃO 
 
Os Planeadores Antes da Criação 
Objectivo 1. Explique por que o relato da Criação em Génesis não é mais específico a respeito do 
envolvimento do Filho e do Espírito Santo na Criação. 
 
     “No principio criou Deus...” (Génesis 1:1). Estas palavras iniciais da Bíblia, na língua hebraica, usam 
um nome plural de Deus. Embora o Filho e o Espírito Santo não sejam especificamente mencionados, 
o Deus Três em Um é subentendido. 
     A doutrina da Trindade faz parte da revelação progressiva de Deus de Si mesmo que não foi 
desenvolvida até a época em que o Novo Testamento foi escrito. Nos tempos em que Moisés escreveu 
o Pentateuco (os cinco primeiros livros do Antigo Testamento) muitas pessoas eram politeístas 
(acreditavam que havia muitos deuses). 
     Uma revelação do Deus Três em Um naquela altura do tempo teria trazido confusão. Deus sabia 
que as pessoas não estavam prontas para receber esta verdade, de modo que não a revelou. A Sua auto-
revelação é progressiva porque Ele sabe exactamente quantas coisas devem ser reveladas em tempos 
determinados. Sendo assim, a narrativa da criação no livro de Génesis não nos dá todos os pormenores 
da obra criadora de Deus. Outros textos das Escrituras nos ajudam a compreender o papel de cada 
Pessoa da Trindade no plano de Deus para a Criação bem como no Seu plano da Redenção. 
     O livro de Génesis fala acerca de muitos inícios: o da criação, o do homem, o do julgamento, e o da 
redenção. Somente os dois primeiros capítulos contam a respeito da criação. A narrativa da Criação é 
registrada de modo breve como fundo histórico dos primeiros eventos na história do homem, que 
levaram à sua necessidade da redenção. 
     Mas até mesmo antes da criação Deus já sabia o que aconteceria à Sua criação. Previu que o 
homem pecaria, e fez provisão para a salvação do homem. Vários textos das Escrituras nos revelam 
este facto: 
 
1. Apocalipse 13:8 fala do livro que pertence ao Cordeiro (Jesus) que foi morto desde a fundação   
    (criação) do mundo. 
2. Efésios 1:4 conta-nos que Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo. 
3. Mateus 25:34 refere-se a um reino preparado para os fiéis desde a fundação do mundo. 
 
     Várias referências bíblicas confirmam a existência eterna do Deus Três em Um. Assim, sabemos 
que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que sempre agem em união perfeita, planearam juntos a criação 
de todas as coisas. Examinaremos algumas destas referências bíblicas: 
 
1. No Salmo 90:2 o salmista declara: “Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o      
     mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus”. Esta é uma referência à preexistência do Pai. 
2. O Apóstolo João declara a preexistência do Filho em João 1:1: “No princípio era o Verbo, e o Verbo  
     estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus”. João continuou a dizer: “E  
     o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigénito do Pai,  
     cheio de graça e verdade” (10 1:14). O Filho estava presente na criação com presença igual à do Pai. 
3. A presença do Espírito Santo na Criação é subentendida em Hebreus 9:14, onde Ele é chamado o  
    Espírito eterno. Ele é sem começo nem fim, e estava presente na Criação, com o Pai e o Filho. A  
    preexistência do Espírito Santo é confirmada por esta referência à Sua natureza eterna. 
 
     O Pai, o Filho, e o Espírito Santo estavam presentes no princípio. O Deus Três em Um, que foi a 
causa de tudo o mais que existe, é, Ele mesmo, a “Causa sempiterno” – ou seja: Ele sempre existiu, e 
sempre existirá. As nossas mentes finitas não podem compreender plenamente esta verdade, porque 
estamos orientados em direcção ao tempo. Deus é intemporal. Antes do princípio mencionado em 
Génesis 1:1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em perfeita união, decretaram o plano da Criação bem 
como o plano da Redenção. 
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1. Baseado no texto, cite uma razão porque o relato da Criação em Génesis não é mais específico a 
respeito do envolvimento da Trindade. 

__________________________________________________________________________________
  
2. Leia o primeiro capítulo de Génesis e responda às seguintes perguntas: 
 
a) Quantas vezes Deus é mencionado neste capitulo? _____  O Espírito Santo? _____  O Filho? _____ 
 

 b) Cremos que o versículo 1 subentende a Trindade porque um nome no plural é usado para Deus.  
        Qual outro versículo subentende a Trindade? 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Os Co-criadores 
Objectivo 2. Descrever de quais maneiras o Pai, o Filho, e o Espírito Santo foram envolvidos na 
Criação 
      
     As Escrituras também atribuem muito claramente o acto da Criação a todos os membros da 
Trindade. 
 
1. Quando os membros da Igreja primitiva oravam a Deus, diziam: “Senhor, tu és o que fizeste o céu, e 
     a terra, e o mar, e tudo o que neles há” (Actos 4:24). É obvio que estavam orando ao Pai. 
 
2. Além disto, no começo do Evangelho segundo João, este falou as seguintes palavras a respeito do  
    Filho. “Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez” (João 1:3). É claro  
    que Jesus estava envolvido na Criação. 
 
3. Num belo salmo de louvor, a Criação é descrita como uma obra do Espírito Santo. O salmista  
    declara: “Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra” (Salmo 104:30). Este  
    versículo não somente fala do envolvimento do Espírito na criação da terra, como também no  
    sustento dela. 
 
     A criação é o resultado da cooperação perfeita entre o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Não 
compreendemos plenamente como isto aconteceu. Stanley Horton diz: “o Pai é o Criador, Aquele que 
faz. Criou através do Filho e mediante o Espírito. O mistério de como isto foi feito não é explicado 
pormenorizadamente na Bíblia. A atenção é focalizada no facto d’Ele ser o Criador e de nós sermos as 
suas criaturas”. 
     Veremos que o Espírito Santo participou activamente na totalidade da criação. Ele é 
especificamente mencionado agindo em poder criador, que é um aspecto dominante de muitas das 
Suas actividades. (Veja Job 33:4; Salmo 104:30; João 6:63; e também Romanos 8:11 para uma 
referência ao poder vivificante do Espírito). 
 
3. Ainda que o relato da Criação em Génesis não enfatize o envolvimento de todas as três Pessoas da 
Trindade, como sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo foram igualmente envolvidos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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CRIANDO O MUNDO 
Objectivo 3. Distinga entre as afirmações verdadeiras e falsas a respeito dos eventos da criação. 
 
     Os estudiosos bíblicos, entre outros, têm oferecido muitas teorias para explicar as trevas e o vazio 
que cobriram a terra antes de começarem os actos da criação. Visto que a Palavra de Deus não nos 
revela o motivo, e que somente podemos conjecturar a respeito da causa disto, não procuraremos 
discuti-lo aqui. Mas sabemos, com base nas Escrituras, que era uma condição de vazio e ruína que 
somente a operação do Espírito de Deus poderia transformar na plenitude e beleza que se seguiu. 
 
Movendo-Se nas Águas 
 
“E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se movia 
sobre a face das águas” (Génesis 1:2). 
 
     Este versículo retrata o Espírito Santo pairando sobre o universo anterior à Criação. Deuteronómio 
32:11 usa o mesmo verbo para descrever uma ave-mãe pairando ou adejando sobre seus filhotes de 
modo dinâmico e protector. A energia espiritual dinâmica da terceira Pessoa da Trindade é revelada 
aqui em estado de prontidão para levar a efeito todos os mandamentos criativos do Pai. Ele é revelado 
como o agente activo da Criação. 
     Veio o primeiro mandamento: “Haja luz” (Génesis 1:3). Imediatamente, houve luz, e era boa. 
     Veio o segundo mandamento: “Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas 
e águas” (Génesis 1:6). A névoa brumosa ergueu-se e tornou-se em nuvens acima das águas pela acção 
do Espírito Santo. Certa interpretação de Job 26:13 descreve o que aconteceu: “Pelo Seu Espírito, os 
céus ficaram claros”. 
     Foi dado o terceiro mandamento: “Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e apareça a 
porção seca” (Génesis 1:9). Os oceanos se retiraram num refluxo quando a energia omnipotente do 
Espírito de Deus operou dentro deles e sobre eles. Continentes inteiros emergiram das águas e se 
tornaram terra seca. 
 
4. Qual destas palavras melhor descreve o envolvimento do Espírito Santo na separação das águas? 
a) Repousante     b) Aguardando     c) Comandando     d) Poderoso 
  
Movendo-se na Terra 
 
     Os mandamentos que se seguem (Génesis 1:11-13, 20-25) a respeito da terra retratam o Espírito 
Santo como o Espírito da Vida. Vimos anteriormente que este é um dos títulos dados a Ele. 
     Ele moveu-se sobre as vastas terras dos continentes da terra, e elas começaram a produzir todos os 
tipos de vegetação apropriadas para as condições do seu respectivo clima (Génesis 1:12). Moveu-se 
nos oceanos e nos lagos e nos rios, e estes ficaram repletos de criaturas inumeráveis. Belas aves 
encheram os ares (vv.20-22). Moveu-Se outra vez sobre a terra e deu o fôlego da vida a cada tipo de 
animal (vv.24-25). 
     O cantor louva a Deus especialmente por esta parte da Criação, e diz: “Envias o teu Espírito, e são 
criados” (SaImo 104:30). Fica óbvio, à luz do contexto, que a terceira pessoa do plural (ou: eles oculto) 
refere-se às criaturas vivas que populam as águas e as terras do nosso planeta (Salmo 104:24-25). 
     A variedade e a beleza das plantas, dos animais, dos peixes, e das aves nos deixam cheios de 
reverente temor diante da capacidade do Criador deles. No museu da África em Bruxelas, na Bélgica, 
há uma variedade enorme da vida vegetal e animal do continente da África. Uma das exibições mais 
interessantes é a de centenas de insectos e besouros delicados, intricados, e multicolores. Alguns deles 
têm a aparência de jóias minúsculas cintilando à luz do sol. Esta é apenas uma mínima parte da grande 
variedade na criação de Deus. Foi o Espírito Santo que colocou em operação o plano de Deus, com 
poder criador. 
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5. Leia Génesis 1:11-12 e 20-25. Estes textos das Escrituras revelam que Deus criou: 
a) todos os tipos de vegetação, criaturas marítimas, aves e animais.  
b) certos tipos de vegetação, de criaturas marítimas, de aves, e de animais a partir dos quais se       
    desenvolveu uma variedade maior. 
c) um número pequeno de cada tipo de ser vivente que produziu outros tipos. 
 
Movendo-Se nos Céus 
 
“Pela Palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca”     
(Salmo 33:6). 
 
     Neste versículo das Escrituras o salmista regista a criação dos céus pelo Espírito (sopro) de Deus. A 
narrativa da Criação em Génesis focaliza-se na terra, e coloca os corpos celestes como os luzeiros 
desta (Génesis 1:14-18). 
     Nenhum estudo revela o poder espantoso de Deus quanto um estudo na astronomia (a ciência dos 
corpos celestes, tais como as estrelas). O nosso universo tem dimensões tão enormes, que compre-
endê-lo vai além da capacidade da nossa imaginação. Como seres humanos, somos apenas partículas 
de pó na terra, e a terra parece uma partícula de poeira diante das proporções do universo. 
     As distâncias no universo são tão grandes que os nossos métodos terrestres de medição parecem 
totalmente inadequados. Por exemplo, as medidas no espaço profundo devem basear-se na velocidade 
da luz, que viaja 299.270 km por segundo. Mas as distâncias no espaço não são medidas em segundos, 
nem em minutos, nem sequer em horas ou dias. As medidas são em anos-luz! 
     A estrela mais próxima, fora do nosso sistema solar, está a uma distância de 4 1/2 anos-luz. Noutras 
palavras, a sua luz leva quatro anos e meio para chegar até nós, viajando a 299.270 km por segundo. 
Nos dias actuais, os astrónomos podem observar estrelas a três bilhões de anos-luz a distância da terra! 
     Para lhe dar alguma ideia do número de estrelas que foram feitas pelo Espírito de Deus, há 100 
bilhões de estrelas na nossa galáxia (uma galáxia é um dos muitos sistemas de estrelas). Os 
astrónomos têm observado mais que um bilhão de galáxias de estrelas. 
     Jeremias falou a respeito da humanidade quando usou a expressão “como não se pode contar o 
exército dos céus, nem medir-se a areia do mar” (Jeremias 33:22). O salmista David proclamou a 
maravilha da criação divina no Salmo 19:1: “Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento 
anuncia a obra das suas mãos”. Quão poderoso é o Deus a quem servimos! E o mesmo Espírito Santo 
que cumpriu os decretos do Pai como o agente da criação está a operar nas nossas vidas hoje; o Seu 
poder é-nos disponível para levarmos a efeito a vontade do Pai no mundo que Ele formou de modo tão 
espantoso. 

 
6. Circule a letra que antecede as declarações VERDADEIRAS a respeito dos eventos da Criação. 
a) Cada Pessoa da Divindade foi responsável por uma parte diferente da Criação. 
b) O adejar do Espírito sobre as águas antes da criação dá a ideia de que a Sua energia dinâmica está  
    prestes a cumprir os decretos criadores de Deus. 
c) Embora o universo seja enorme além do nosso poder de imaginação, cada parte dele funciona em  
    perfeita harmonia com as outras partes. 
d) Deus criou a terra, a sua vegetação, os seus animais, as suas aves e osseus animais marinhos do  
    nada. 
e) A narrativa da criação em Génesis focaliza-se nos céus e como foram formados. 
f) O sol, a lua, e as estrelas são corpos celestes criados pelo Espírito Santo. 
g) Uma das coisas que o Espírito fez na ocasião da criação foi dar o fôlego da vida às criaturas  
    viventes. 
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CRIANDO O HOMEM 
Objectivo 4. Declarar o que deu vida ao homem, e como isto era diferente da criação de outros seres. 
 
Projectado por Deus 
 
     “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança” (Génesis 1:26). 
Mais uma vez, temos o nome de Deus no plural, seguido por pronomes no plural. A Divindade é vista 
a planear uma manifestação especial do amor divino. 
     Descrevemos o homem como partícula de pó, e assim ele é quando é comparado com o tamanho do 
universo. Mas para Deus, é uma “partícula de pó” muito especial. É a obra consumada da criação 
divina, e o desejo especial do Seu amor divino. 
     Apocalipse 13:8 revela que a salvação do homem foi planeada antes da criação. Esta decisão divina 
(Génesis 1:26), portanto, deve ter sido feita antes do princípio do tempo. Vamos procurar imaginar o 
que aconteceu dentro da Divindade. “Projectemos um ser como nós mesmos”, disse o Pai, “um ser que 
pode pensar e sentir e tomar decisões – um ser espiritual com quem poderemos comunicar-nos – um 
ser com quem poderemos ter estreita comunhão”. 
     Ao fazer este plano, Deus resolveu dar ao homem plena liberdade para aceitar ou rejeitar o amor do 
seu Criador. Na Sua omnisciência, Ele sabia que o homem cairia no pecado, e que seria necessário 
providenciar-lhe uma maneira de renovar a sua comunhão com Deus. O Filho de Deus seria 
conclamado para fazer o sacrifício supremo. Ele ofereceu-Se de boa mente. O Espírito Santo seria 
Aquele que levaria o plano a efeito. Deus sabia que haveria um grupo seleccionado de pessoas que, 
mediante um acto de vontade, escolheriam seguir-Lo. Este grupo de crentes seria co-participante da 
Sua própria natureza. E assim, mesmo antes do acto da Criação, Deus elaborou o plano da salvação. 

 
“E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou”         
(Génesis 1:27). 
 
7. Porque Deus elaborou o plano da salvação antes mesmo d’Ele criar o homem? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Formado Por Deus 
 
     “E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra” (Génesis 2:7). Outras espécies de vida vieram a 
existir à medida em que Deus falava a palavra e o Espírito Santo Se movia sobre a face da terra. 
     Com o homem foi diferente. Deus pessoalmente moldou o seu corpo do pó da terra. A criação dele 
foi distinta de todos os outros actos criadores. O capítulo 2 de Génesis nos oferece pormenores mais 
exactos a respeito de alguns eventos da criação no capítulo 1. Em Génesis 2:21-22 vemos que a 
criação do homem foi completada quando Deus tomou uma das costelas do homem e formou uma 
mulher da costela que tirara do homem. 
 
Vivificado Por Deus 
 
“O Senhor Deus... soprou em seus narizes o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente”      
(Génesis 2:7).  
 
“O Espírito de Deus me fez; e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida” (Job 33:4). 
 
     Vivificar significa dar vida. Em primeiro lugar, Deus formou o corpo. Depois, o Espírito de Deus 
assoprou nele, trazendo à vida a pessoa espiritual que habitaria o corpo. O ser vivente que veio do 
fôlego de Deus parece ser mais uma transmissão do Espírito Santo do que uma criação. Algum 
elemento de criação está presente, mas o ser vivente vem do fôlego do Omnipotente. 
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     Embora estejamos a considerar aqui factos e poderes além da nossa capacidade humana de os 
compreender, é seguro dizer que a criação do homem lhe dá uma posição de aproximação com Deus 
que nenhuma das outras criaturas de Deus possui. 
 
8. A que altura da criação do homem ele recebeu a vida? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
9. De que maneira a criação do homem era diferente daquela do restante da criação? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
10. Esta diferença ressalta que, de todas as criaturas de Deus, o homem é um 
a) ser físico. 
b) ser espiritual. 
c) ser que não tem mais importância aos olhos de Deus do que qualquer outro. 
 

SUSTENTANDO TODAS AS COISAS 
Objectivo 5. Identificar textos das Escrituras que revelam actividades do Pai, do Filho, e do Espírito 
Santo em sustentar a Criação. 
 
     Assim como todas as três Pessoas da Trindade estavam envolvidas na criação de todas as pessoas, 
assim também estão activas em sustentar a criação. Muitos textos das Escrituras falam a respeito de 
Deus preservando o Seu povo (Deuteronómio 6:24; Salmo 31:23; Provérbios 2:8; 2 Timóteo 4:18).        
 
“Elevo os meus olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que 
fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé: aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não 
tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda: o Senhor é a tua sombra à 
tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal: ele 
guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre”    
(Salmo 121). 
 
     Jesus, conforme lembra-se, disse que Ele pediria ao Pai que enviasse o Consolador para ser o nosso 
Companheiro constante (João 14:16). É Ele quem vigia por nós de dia e de noite, e estamos seguros 
sob os Seus cuidados. Os Seus cuidados vigilantes estendem-se não somente a nós como também à 
totalidade da ordem criada. 
 
11. Leia Job 12:7-10. O que é que os animais, as aves, a terra, e os peixes do mar nos ensinam? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
12 . Leia Isaías 40:7 e 13. Declare nas suas próprias palavras o que estes versículos significam para si. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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13. Leia cada texto bíblico alistado (abaixo), e combine cada um com a actividade que a descreve 
(acima). 
 
_____ a) Jesus sustenta todas as coisas pela Sua Palavra.  
 
_____ b) Não precisamos de temer, porque Deus nos fortalecerá e sustentará.  
 
_____ c) O Espírito que criou todas as coisas também renova todas as coisas.  
   
1. Salmo 104:30           
2. Hebreus 1:1-3            
3. Isaías 41:10 
 
14. Estes textos bíblicos revelam que tanto a Criação quanto a preservação (cuidado) de tudo quanto 
foi criado é 
a) principalmente a obra do Espírito Santo. 
b) principalmente uma actividade de Deus Pai. 
c) levada a efeito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. 
 
     Ao contemplarmos a grandeza da criação divina, devemos ficar cheios de reverente temor e de 
assombro diante das maravilhas que Ele realizou. Certamente Ele é digno das nossas honrarias e 
louvores. Quando Ele completou a Sua obra no sexto dia e observou tudo quanto fizera, Ele disse que 
era muito bom. 
     Deus criou todas as coisas para a Sua glória. “Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento 
anuncia a obra de suas mãos” (Salmo 19:1). A Sua criação revela a Sua glória. Ele criou-nos a fim de 
que O glorifiquemos. Muitos textos das Escrituras exortam-nos a glorificar Deus (1 Crónicas 16:29; 
Salmo 29:1; Romanos 15:6,9). Glorifica Deus, o seu Criador? Honra Jesus, o Filho, e o Espírito Santo 
que veio habitar em Si? 
     Não há melhor conclusão a esta lição do que as palavras dos vinte e quatro anciãos que se 
prostravam diante do Criador e  lançavam as suas coroas diante do Seu trono.  
 
“Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder; porque tu criaste todas as coisas, e por tua 
vontade são e foram criadas” (Apocalipse 4:11). 
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Auto-Teste 
 
ESCOLA MÚLTIPLA – Circule as letras que antecedem a melhor resposta a cada pergunta. 
 
1. Qual destes modos de completar a frase é correcto a respeito da quantidade de revelação que o 
relato do Génesis dá a respeito da participação da Divindade na criação? O relato do Génesis revela 
a) que todas as três Pessoas da Trindade estavam plenamente envolvidas, e pormenores claros são  
    dados. 
b) pouca coisa a respeito do envolvimento individual, mas enfatiza a pluralidade do único Deus eterno  
    e de que Ele é o Criador de todas as coisas. 
c) que o Espírito Santo tinha o maior envolvimento na Criação. 
 
2. Qual destes recebe a maior ênfase em Génesis? 
a) A criação do universo. 
b) O começo do pecado e do juízo. 
c) A necessidade que o homem tem da redenção. 
d) A criação do homem. 
 
3. O plano que Deus fez para a salvação foi decidido 
a) antes do principio do tempo. 
b) depois do homem pecar. 
c) na ocasião em que Jesus nasceu. 
d) na ocasião da criação. 

4. Salmo 90:2, João 1:1 e Hebreus 9:14 confirmam a natureza eterna de Deus mediante a referência 
a) a presença e o envolvimento do Deus Três em Um na Criação.  
b) a preexistência da Trindade com relação ao tempo da Criação.  
c) a preexistência do Pai, com o Filho e o Espírito Santo aparecendo num período de tempo posterior. 
d) a condição de trevas e vazio no tempo da Criação. 
 
5. A Criação é uma operação de  
a) o Pai, o Filho e o Espírito Santo.  
b) o Pai e o Espírito Santo. 
c) Deus e o homem. 
 
6. A actividade do Espírito na Criação era 
a) falar a Palavra. 
b) resolver o que devia ser feito. 
c) mover-se com poder para executar o decreto divino. 
 
7. Qual foi o envolvimento do Espírito Santo na criação do homem?  
a) Formar o homem do pó da terra. 
b) Formar a mulher da costela do homem. 
c) Conceder o fôlego da vida que tornou o homem um ser espiritual.  
d) Adejar sobre o homem em poder criador. 
 
8. Após a Criação, o envolvimento do Espírito Santo pode ser descrito mais exactamente como 
a) sustentar tudo quanto foi criado. 
b) mostrar solicitude pelas pessoas que obedeciam a Deus. 
c) paulatinamente populando a terra com novas formas de vida. 
 
9. Deus criou o homem e o mundo porque Ele queria  
a) estar completo. 
b) demonstrar a Sua glória e receber a glória. 
c) ter controle de alguma coisa. 
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10. De que maneira podemos glorificar Deus por tudo quanto Ele tem feito? 
a) Desfrutar das belezas da natureza. 
b) Adorá-Lo e obedecer-Lhe. 
c) Demonstrar bondade para com todas as Suas criaturas. 
d) Tomar tanto controle quanto possível de todos os seres vivos. 
 
11. De que maneira a criação do homem era diferente do restante da criação? 
a) O homem é a única criatura que veio à existência como adulto.  
b) O homem foi formado por Deus do pó, e depois Deus assoprou nele o fôlego da vida; o restante da   
    criação foi pela palavra falada. 
c) Ao homem foi dado o poder para sustentar todas as outras coisas. 
 
12. Porque a revelação que Deus fez de Si próprio era progressivamente e não completa ocasião em 
que Moisés escreveu o Pentateuco? 
a) Porque a Sua natureza divina não era plenamente desenvolvida naquele tempo. 
b) O povo não estava pronto para receber a revelação de um Deus Três em Um. 
c) Moisés não entendia a revelação da Trindade com clareza suficiente para a explicar de tal modo que  
    fosse compreendida. 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
8. Quando Deus as soprou nas suas narinas o Espírito da vida. 

1. As pessoas não estavam prontas para a plena revelação da Trindade naqueles tempos – teriam ficado 
confusas. 
 
9. Todas as outras coisas criadas foram criadas mediante a palavra falada de Deus à medida em  que o 
Seu Espírito Se movia sobre a terra. Deus formou o homem do pó e deu-lhe vida com o Seu próprio 
fôlego. 

2. a) Pelo menos 30; uma vez; nenhuma. 
  b) Versículo 26 (pronomes ocultos no plural, nós e nosso). 
 
10. b) ser espiritual. 
 
3. Outros textos das Escrituras em todas as partes da Bíblia dão crédito à Divindade (a Trindade)pela 
criação. 
  
11. A vida e o fôlego estão nas mãos do Senhor. 
 
4. d) Poderoso. 
 
12. A sua resposta. Creio que indicam que o Espírito de Deus nos deu a vida, e que Ele tem controle 
sobre o início e o fim da nossa vida. 

 
5. a) todos os tipos de vegetação, criaturas marítimas, aves, e animais. 
 
13. a) 2. Hebreus 1:1-3.  
      b) 3. Isaías 41:10.  
      c) 1. Salmo 104:30. 
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6. a) Falsa 
    b) Verdadeira 
    c) Verdadeira 
    d) Verdadeira 
    e) Falsa 
    f) Verdadeira 
    g) Verdadeira 
 
14. c) levada a efeito pelo Pai, pelo Filho, e pelo Espírito Santo. 
 
7. Porque Ele sabia que o homem não manteria a comunhão com Ele, e que providências teriam  que 
ser tomadas a fim de restaurar aquela comunhão. 
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LIÇÃO 5 
O Espírito que comunica 

 
     Desde a criação, Deus tem Se comunicado com o Seu povo por vários meios. No Antigo 
Testamento, Ele falou para os profetas através do Espírito Santo, e estes profetas transmitiram a 
mensagem de Deus para o povo. Alguns profetas e outros homens escolhidos por Deus registaram a 
Sua mensagem de modo que pudesse ser passada de uma geração para a seguinte. 
     Jesus era a Palavra Viva de Deus, ungido pelo Espírito Santo. Ele veio mostrar-nos como Deus é. 
Os Evangelhos registam os Seus ensinos e os pormenores do Seu ministério na terra. O registo escrito 
proveio de homens que andaram e falaram com Ele, e escreveram mediante a inspiração do Espírito 
Santo. 
     Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos continuavam a comunicar a mensagem de Deus. 
Vários deles foram inspirados por Deus para escrever a mensagem, dando-nos o cânon das Escrituras 
Sagradas. Em toda esta comunicação, Deus tem operado através do Espírito Santo para dar a Sua 
Palavra aos homens e às mulheres a fim de que O conheçam e Lhe obedeçam. 
     Nesta lição veremos a obra do Espírito Santo ao trazer-nos a Palavra escrita, ao ungir a Palavra 
Viva, e ao fazer de nós epístolas vivas. Hoje, o Espírito Santo comunica a mensagem de Deus através 
de si e de mim, e somos responsáveis para a transmitir aos outros. 
 
Esboço da Lição 
A PALAVRA ESCRITA 
A PALAVRA VIVA 
EPÍSTOLAS VIVAS 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Definir os termos revelação, inspiração e iluminação na sua aplicação à obra do Espírito Santo. 
2. Explicar maneiras pelas quais podemos saber que a Bíblia é a Palavra de Deus, inspirada pelo  
    Espírito. 
3. Descrever o papel do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. 
4. Demonstrar uma compreensão da importância de ser uma Epístola viva, permitindo que o Espírito  
    Santo opere através de si. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição da maneira descrita para as actividades de aprendizagem da Lição 1. Leia o conteúdo 
    da lição, procure e leia todos os textos bíblicos oferecidos, e responda às perguntas do estudo. 
2. Procure definições no glossário no fim do manual de estudos para quaisquer palavras-chave que  
    não conhecer. 
3. Faça o Auto-teste e verifique as suas respostas. 
 
Palavras-Chaves 
iluminação  
ordálio  
unção 
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A PALAVRA ESCRITA 
 
Um Escrito Necessário 
Objectivo 1. Diferenciar entre exemplos de revelação, de inspiração e de iluminação. 
 
     A mensagem de Deus ao homem é uma questão de vida ou morte. O Salmista David disse: 
“Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti” (Salmo 119:11). 
     O desejo de Deus de comunicar a Sua mensagem aos homens e às mulheres é tornado muito claro 
pelos escritores do Antigo Testamento. As palavras: “Assim diz o Senhor” ou outras palavras 
semelhantes são usadas mais de 3800 vezes. É ouvindo a Palavra de Deus e agindo à altura daquilo 
que ouvimos que somos salvos da morte eterna. 
     Na primeira ocasião em que Deus deu a Moisés os Dez Mandamentos, Ele mesmo escreveu-os: 
 
“E voltou Moisés e desceu do monte com as suas tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de 
ambas as bandas; de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus; 
também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas” (Êxodo 32:15-16). 
 
     Moisés quebrou aquelas tábuas quando viu o pecado do povo. Na segunda vez, Deus deu a Moisés 
os Dez Mandamentos com estas instruções: “Escreve estas palavras: porque conforme o teor destas 
palavras tenho feito concerto contigo e com Israel” (Êxodo 34:27). O versículo 28 relata que Moisés 
“escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os dez mandamentos” (Êxodo 34:28). 
     Porquê uma comunicação escrita é melhor do que uma comunicação oral? Porque uma mensagem 
oral passada de pessoa para pessoa normalmente é alterada cada vez que é passada adiante. 
     Há uma brincadeira que ilustra bem esse facto. Os participantes sentam-se num círculo. Um recado 
é escrito num papel que é segurado pela primeira pessoa. Então, é sussurrado de ouvido para ouvido 
por todo o círculo. Já na ocasião em que a última pessoa o repete para a primeira, o recado 
dificilmente pode ser reconhecido como aquele que foi originalmente escrito. 
     Se o recado escrito tivesse sido passado pelo círculo, cada participante o teria recebido na sua 
forma mais pura. A última pessoa teria recebido o mesmo recado que a primeira. 
     A mensagem de Deus para o homem deve ser recebida exactamente como Deus a entregou. 
Ninguém tem licença para a alterar, nem sequer um pouco. É por isso que era necessário para o 
Espírito Santo nos dar a Palavra de Deus completa e infalível na forma escrita. Infalível significa “sem 
erro”. A mensagem de Deus tinha de ser escrita de modo que não se alterasse à medida em que fosse 
falada de pessoa para pessoa. Tinha de ser completada de modo que ninguém tivesse a necessidade de 
acrescentar a ela nem de subtrair dela a seu próprio gosto, e tinha de ser infalível. Embora não trate 
exaustivamente de todos os aspectos da nossa existência presente e futura, Deus revelou o que Ele quis 
que soubéssemos a respeito da salvação, da manutenção da vida espiritual, das nossas responsabi-
lidades a Ele e ao nosso próximo, e do futuro dos pecadores e dos santos. A Bíblia pode ser 
considerada a nossa regra toda-suficiente para a fé e a prática. É a plena revelação que Deus pretendeu 
comunicar-nos, e é inteiramente fidedigna. Por causa destas coisas, podemos confiar nela sem dúvidas 
nem reservas. 
     Quando Deus deseja comunicar-Se com o Seu povo, Ele fá-lo por intermédio do Espírito Santo. Há 
três maneiras que o Espírito Santo Se comunicar às pessoas: pela revelação, pela inspiração, e pela 
iluminação. 
 
1. A revelação é o desvendar, ou tornar conhecido, alguma coisa não conhecida previamente. Quando  
    o Espírito Santo fala directamente a alguém e lhe conta algo que este não tem outros meios de  
    conhecer, é uma revelação. 
 
2. A inspiração ocorre quando o Espírito Santo Se move sobre o intelecto e as emoções de um homem  
    para expressar a mente de Deus. Quando o Espírito Santo usou os escritores da Bíblia para registrar  
    a verdade sem cometer erros, foi inspiração. Esta verdade podia consistir em coisas que já  
    conheciam, ou podia ser pela revelação do Espírito Santo (2 Timóteo 3:16). 
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     Lideres e estudiosos cristãos referem-se frequentemente à inspiração plenária das Escrituras. 
Plenário leva consigo a ideia da plenitude. Logo, a inspiração plenária significa que as Escrituras, na 
sua mais plena extensão, foram inspiradas pelo Espírito Santo. 
     A inspiração verbal das Escrituras é frequentemente referida, também. Provém do versículo bíblico 
que nos ensina que a verdade espiritual é expressada em palavras espirituais (1 Coríntios 2:13). A 
inspiração verbal significa que não apenas as ideias, mas as próprias palavras das Escrituras são 
inspiradas pelo Espírito Santo. 
 
3. A iluminação é tornar clara alguma coisa, lançar luz sobre alguma coisa. A iluminação ocorre  
    quando o Espírito Santo ajuda os leitores a compreender o que está escrito. 
 
     Todas estas formas de comunicação são usadas pelo Espírito Santo para nos dar a mensagem de 
Deus e a tornar viva no nosso coração. A Palavra de Deus escrita, a Bíblia, foi-nos dada pela 
inspiração do Espírito Santo, porque um registo escrito era necessário 
 
1. Leia Isaías 9:6-7. Neste texto bíblico Isaías prenunciou o nascimento de Jesus. Este é um exemplo 
de que? 
a) Iluminação 
b) Revelação 
c) Inspiração 
 

2. Se, ao ler em Mateus 8 a respeito da cura do leproso, e das muitas outras curas de Jesus, reconhecer 
que Jesus também pode curar você, o Espírito Santo deu-lhe 
a) revelação 
b) inspiração verbal 
c) iluminação 
 

3. Preencha os espaços em branco com as palavras correctas. 

 
a) 2 Timóteo 3:16 sustenta a inspiração ___________________________________ das Escrituras; ou         
    seja: as Escrituras em toda a sua extensão foram inspiradas pelo Espírito Santo. 
 
b) 1 Coríntios 2:13 sustenta o que chamamos a inspiração ________________________________ das  
    Escrituras; ou seja: as próprias palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo. 
 
c) Quando dizemos que a Palavra de Deus é ______________________________________________ 
    o nosso significado é que não há nela erro algum. 
 
4. Escreva nas suas próprias palavras por que um registro escrito da revelação de Deus ao homem era  
necessário. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Um Escrito Protegido 
Objectivo 2. Explicar o factor que tem levado a palavra de Deus escrita a ficar livre de erros no 
decurso do tempo. 

     Paulo disse a Timóteo: “Toda a Escritura é divinamente inspirada...” (2 Timóteo 3:16). Isto 
simplesmente significa que a autoria de todas as Escrituras foi controlada pelo Espírito Santo. As 
palavras de Paulo são explicadas adicionalmente pelo apóstolo Pedro (2 Pedro 1:20-21).  
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“Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a 
profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens de Deus falaram inspirados 
pelo Espírito Santo” (2 Pedro 1:20-21). 

 
     Noutras palavras, os profetas e os apóstolos que escreveram a Bíblia foram vigiados e inspirados 
pelo Espírito Santo de tal maneira que as palavras que escreveram são o que Deus queria que 
escrevessem – estão isentas de erros e podem ser chamadas as Sagradas Escrituras. 
     Cerca de 40 escritores contribuíram na escrita do livro miraculoso que chamamos a Bíblia. Vieram 
de muitos lugares diferentes e viveram ao longo de um período de cerca de 16 séculos. Embora os seus 
escritores difiram entre si quanto à expressão e ao estilo, há uma união sobrenatural na sua mensagem, 
porque a inteligência orientadora por detrás deles era o Espírito Santo. 
     A unidade na Bíblia é notável, tendo em vista o número de homens que Deus escolheu para a 
escrever, e o período de tempo no decurso do qual a escreveram. Certo estudioso bíblico ressalta que 
há um só ponto de vista doutrinário, um só ponto de vista moral, um só plano da salvação, um só 
programa das eras, e uma só cosmovisão na Bíblia. Isto foi possível somente por causa da inspiração 
do Espírito Santo sobre aqueles que a escreveram. 
     A autoridade divina da Bíblia é confirmada pelos próprios escritores das Escrituras.                     
Em 2 Samuel 23:2, no seu último cântico a Israel, David disse: “O Espírito do Senhor falou por mim, e a 
sua palavra esteve em minha boca” . Jesus confirmou o facto da inspiração de David conforme é 
registada em Samuel, declarando: “O próprio David disse pelo Espírito Santo...” (Marcos 12:36). Além 
disto, em Hebreus 3:7, o escritor cita o Salmo 95, introduzindo-o com as palavras: “Portanto, como diz 
o Espírito Santo...”. Estes exemplos demonstram que os escritores das Escrituras reconheciam a autoria 
divina das Escrituras. O testemunho de Jesus também reforça este facto. 
     A Palavra de Deus escrita também tem sido cuidadosamente protegida à medida em que tem sido 
copiada repetidas vezes e transmitida de uma geração para a seguinte. Esta também é a obra do 
Espírito Santo. Certamente Ele não teria zelado cuidadosamente pelos escritos originais das Escrituras 
para então permitir que se tornassem documentos inconfiáveis quando foram copiadas e transmitidos 
para nós. 
     Aqui, também, cremos que o Espírito Santo guardou cuidadosamente a Sua comunicação divina de 
modo que a nossa Bíblia actual possa ser chamada com segurança a Palavra de Deus. Muitas pessoas 
têm procurado comprovar que a Bíblia está errada, ou asseverar que contém erros, mas os seus 
esforços são em vão. A Palavra de Deus é tão fidedigna hoje como quando foi escrita pela primeira 
vez! 
 
5. Nas suas próprias palavras, explique o factor que tem levado a Palavra de Deus escrita a ser 
conservada livre de erros com o decurso do tempo. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
PROTEGIDA PELO ESPÍRITO  
 
Um Escrito Reconhecido 
Objectivo 3. Oferecer provas bíblicas de que a Bíblia é reconhecida como a obra do Espírito Santo e 
de que ainda hoje está a comprovar a sua autoria divina. 
 
     O Antigo Testamento como o temos foi aceite como válido por Cristo e pelos apóstolos, que 
frequentemente se referiam às Escrituras do Antigo Testamento no seu ensino. Reconheceram-no, 
também, como a obra do Espírito Santo. 
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6. Combine cada texto das Escrituras do Novo Testamento (à direita) com o seu texto correlato das 
Escrituras do Antigo Testamento (à esquerda). Coloque o número que representa a sua  escolha em 
cada espaço em branco. 
 
_____ a) Mateus 22:43-44  1. Provérbios 25:21-22 
 
_____ b) Lucas 4:18-19   2. Jeremias 31:33 
 
_____ c) Actos 2:17-21   3. Isaías 61:1-2 
 
_____ d) Romanos 12:20  4. Salmo 110:1 
 
_____ e) Gálatas 3:11   5. Habacuque 2:4 
 
_____ f) Hebreus 10:15-16  6. Joel 2:28-32 
 
     A influência do Espírito Santo pode também ser observada na colecta dos escritos do Novo 
Testamento e no seu reconhecimento e aceitação pelos líderes da Igreja primitiva. 
     Já no século IV d.C. a Igreja tinha desenvolvido divisões do oriente e do ocidente, que foram 
influenciadas pelas culturas grega e latina. Mas a influência do Espírito Santo é vista à medida em que 
cada divisão da Igreja aceitava como Escrituras os mesmos 27 livros que agora são o Novo 
Testamento. Cada divisão da Igreja chegou à sua decisão de modo independente, e as duas decisões 
foram feitas dentro de um período de apenas trinta anos. 
     No decurso dos 16 séculos que se seguiram, este livro dos livros tem sido recopiado milhares de 
vezes e traduzido em quase todas as línguas conhecidas. Onde seja que for pregado, os crentes 
reconhecem-no como a Palavra de Deus, e vidas são transformadas à medida em que o Espírito faz 
com que as suas verdades sejam compreensíveis aos povos de todas as nações. 
     Em 1778 o escritor francês, Voltaire, predisse que dentro de 100 anos a Bíblia já não estaria a 
circular, mas que as palavras dele próprio estariam a ser publicadas em grande escala. Hoje, a Bíblia 
ainda é o Livro de maior venda no mundo, traduzida em mais idiomas do que qualquer outro livro, e a 
sua mensagem é pregada em todos os lugares. As obras de Voltaire, em comparação, são conhecidas e 
lidas por um número muito limitado de pessoas. 
     Onde seja que a Palavra de Deus for pregada, o Espírito Santo é activo para iluminar a Palavra e 
para a vivificar nos corações dos homens e das mulheres, levando-os ao arrependimento e à aceitação 
de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Reconhecemos a Bíblia como a Palavra de Deus, inspirada 
pelo Espírito Santo, porque transforma a vida daqueles que a ouvem e a recebem, exactamente 
conforme as Escrituras dizem que faz. 
 
7. Procure estes textos das Escrituras na sua Bíblia, e preencha o gráfico, escrevendo o texto bíblico ao 
lado daquilo que a Escritura diz acerca de si mesma. 
 
 Deuteronómio 8:3  Marcos 16:15-20   
 1 Reis 8:56   João 15:3  
 Salmo 119:9   João 17:17  
 Salmo 119:89   Romanos 15:4     
 Salmo 119:103    Efésios 5:25-26 
 Salmo 126:6   1 Pedro 1:22  
 Isaías 40:8   1 Pedro 1:25 
 Mateus 5:18   1 Pedro 2:2       
 Marcos 4:14-20   1 João 5:13    
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A Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, nos conta que ela: 

   

a. perdurará  Salmos 119:89 

b. é alimento para a alma  Deuteronómio 8:3 

c. nos purifica  Salmos 119:9 

d. nos dá esperança  Romanos 15:1 

e. frutifica  Salmos 126:6 

f. é fidedigna   1 Reis 8:56 

 
 

A PALAVRA VIVA 
 
Preparando a Palavra (o Verbo) 
Objectivo 4. Descreva maneiras que mostrem como o Espírito Santo estava envolvido na preparação 
de Jesus para o Seu ministério terrestre. 
 
     “O Verbo se fez carne...” (João 1:14) é uma das afirmações mais significantes na Bíblia. Descreve 
como Deus Filho Se tornou um ser humano a fim de que a Deidade pudesse comunicar-Se 
directamente com a humanidade. Antes de o Verbo Se fazer carne, Deus falara muitas vezes, e de 
muitas maneiras pelos profetas, mas agora Ele comunica-Se directamente com o homem através do 
Seu Filho. 
     Assim como o Espírito Santo foi o agente de Deus na Criação, assim também Ele foi activo em 
mover sobre a virgem Maria em poder criador. Lucas nos conta acerca da visita do anjo Gabriel a 
Maria, predizendo o nascimento de Jesus. O anjo disse a ela: “Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a 
virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será 
chamado Filho de Deus” (Lucas 1:35). 
     Mais tarde, Lucas nos conta que Maria foi visitar a sua parenta Isabel, e quando saudou a Isabel:   
“... Isabel foi cheia do Espírito Santo; e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as 
mulheres, e bendito o fruto do teu ventre” (Lucas 1:41-42). 
     O Evangelho segundo Mateus lança mais luz sobre o papel do Espírito Santo na encarnação: 
“Maria... achou-se ter concebido do Espírito Santo” (Mateus 1:18). Assim, Aquele que estava “em forma 
de Deus” tomou “a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens” (Filipenses 2:6-7). Verdadeiro 
Deus e verdadeiro homem – Jesus fez-Se carne mediante um acto sem igual do Espírito Santo, e 
habitou por algum tempo entre nós (João 1:14). Mais tarde, lemos as palavras de Jesus a respeito desta 
preparação: “Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste” (Hebreus 10:5). 
     O Espírito Santo continuou activo na preparação de Jesus para o Seu ministério terrestre. Embora 
não leiamos a respeito do envolvimento activo do Espírito no desenvolvimento humano de Jesus, a 
implicação, na base daquilo que já aprendemos, é que o Espírito sustentou aquilo que iniciou ao levar 
a efeito o nascimento de Jesus. Lucas diz: “E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça 
para com Deus e os homens” (Lucas 2:52). 
     João Batista revela a presença sem igual do Espírito Santo na vida de Jesus na ocasião do Seu 
baptismo: “Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e repousar sobre ele” (João 1:32). João 
testificou, ainda, que Deus lhe dera o sinal de que sobre quem visse descer o Espírito, e sobre ele 
permanecer, o mesmo era o Filho de Deus (vv.33-34). A presença do Espírito na vida de Jesus parece 
indicar que Ele estava ali para ungir Jesus para o ministério, conforme veremos. 
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     A descida da pomba (o Espírito Santo) sobre Jesus foi uma manifestação visível que todos podiam 
ver. Foi imediatamente seguida pela voz de Deus do céu dizendo: “Tu és meu filho amado, em ti me 
tenho comprazido” (Lucas 3:22). 
     Stanley Horton ressalta que “a pomba era, para os judeus, mais do que um símbolo de meiguice e 
de paz. Era, também, a oferta pelo pecado que os pobres davam em substituição ao cordeiro     
(Levítico 5:7). Jesus é o próprio Cordeiro de Deus, fornecido como substituto para os pobres, os 
necessitados, os pecaminosos deste mundo, entre os quais todos nós somos incluídos”            
(Romanos 3.23). O capitulo 4 de Lucas enfatiza a presença do Espírito Santo ao preparar Jesus para o 
Seu ministério terrestre. 
 
8. O que o versículo 1 nos conta a respeito da actividade do Espírito Santo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
             
     Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Fica claro que a tentação de Jesus ocorreu enquanto 
Ele estava guiado pelo Espírito. Cada fase do treinamento e do desenvolvimento de Jesus estava sob 
os cuidados vigilantes do Espírito Santo. O capítulo 4 também nos conta que depois do diabo ter 
tentado (e depois de ter fracassado no seu esforço) Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. 
 
9. Aliste as três ocorrências mencionadas no texto, que prepararam Jesus para o Seu ministério quando 
o Espírito Santo estava presente e activamente envolvido. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ungindo a Palavra 
Objectivo 5. Cite exemplos de modos em que o Espírito Santo ungiu o ministério de Jesus. 
 
      Pouco depois d’Ele voltar para a Galileia, Jesus foi para a Sua cidade natal, Nazaré, e visitou a 
sinagoga. Nesta ocasião, foi-Lhe dado o livro do profeta Isaías. Escolheu o capítulo 61 de Isaías e leu 
estas palavras proféticas que descrevem o Seu próprio ministério: 
 
“O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os 
quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos; a pôr em liberdade os 
oprimidos; a anunciar o ano aceitável do Senhor” (Lucas 4:18-19). 
 
10. O que Jesus disse tão logo que terminou de ler este texto das Escrituras (v.21)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O Seu ministério confirmou a Sua reivindicação à unção do Espírito Santo. Expulsava demónios 
pelo Espírito de Deus (Mateus 12:28). Segundo o apóstolo Pedro, o ministério de Jesus, de cura e de 
libertação, resultou da unção do Espírito Santo sobre a Sua vida (Actos 10:38). Tudo quanto Jesus 
disse que Ele faria sob a unção do Espírito, Ele o fez no Seu ministério terrestre. 
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     Talvez ache interessante e útil ler os quatro Evangelhos, e fazer uma lista das curas de Jesus, dos 
olhos cegos que foram abertos, das multidões que foram milagrosamente alimentadas, dos surdos que 
foram curados, dos mortos que foram ressuscitados, e dos endemoninhados que foram libertos, 
recebendo liberdade da escravidão do diabo. Todas estas são manifestações da obra do Espírito Santo 
no ministério de Jesus. 
 
11. Leia os capítulos 8 e 9 de Lucas e enumere as actividades de Jesus descritas nestes dois capítulos. 
Pode perceber que são um cumprimento da profecia de Isaías? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
     Em Mateus 12:34 Jesus disse: “Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca”. 
Noutras palavras, aquilo que tem no seu coração aparecerá nas suas palavras. Gostaria de saber o que 
está no coração de Deus? O Espírito Santo apresenta Jesus como a Palavra de Deus. Estude as Suas 
palavras e acções. Ele é uma expressão perfeita do coração de Deus. 
 
Coroando o Ministério de Cristo 
Objectivo 6. Reconhecer de que maneira o Espírito Santo coroou o ministério de Jesus e tornou 
possível ao homem ser plenamente restaurado à comunhão com Deus. 
 
     A mensagem do amor de Deus envolvia mais do que a pregação, o ensino, a cura dos enfermos, ou 
a expulsão dos demónios. Importava, também, na morte do Cordeiro de Deus pelos pecados do 
mundo. 
     A cruz era um ordálio horrível, mas Jesus a suportou de boa vontade, com a ajuda do Espírito 
Santo. Aquele que não conheceu pecado algum tinha de tomar sobre Si os pecados do mundo e dar a 
Sua vida como o sacrifício perfeito pelo pecado. O escritor aos Hebreus conta-nos como Ele conseguiu 
fazê-lo: “...Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a Si mesmo imaculado a Deus” (Hebreus 9:14). 
Ao falar da morte e da ressurreição de Cristo, Pedro testemunhou aos judeus: “Nós somos testemunhas 
acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo...” (Actos 5:32). 
     O Espírito estava presente em poder criador quando Jesus Se tornou carne; Ele estava presente em 
poder ungidor no decurso do ministério de Cristo; Ele estava presente em poder fortalecedor na hora 
da grande necessidade de Cristo na cruz; e Ele estava presente em poder ressuscitador para dar a 
vitória sobre a morte. Ele é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos (Romanos 8:11). 
     Imediatamente antes d’Ele subir para o Seu Pai, Jesus demonstrou que aqueles que n’Ele criam 
eram plenamente restaurados à comunhão com Deus. Ele assoprou sobre os Seus discípulos e disse: 
“Recebei o Espírito Santo” (João 20:22). 
     No princípio, o fôlego de Deus fizera do homem uma alma vivente. Agora, numa reunião 
representativa dos crentes imediatamente antes d’Ele voltar ao Pai, Deus Filho soprou mais uma vez 
no homem, simbolizando que pelo poder do Espírito Santo a vida espiritual é plenamente restaurada 
àqueles que querem crer em Jesus e obedecer à Sua Palavra. Por causa da ressurreição, que indicou a 
vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, o homem podia ser reconciliado com Deus. A morte 
espiritual agora podia ser vencida por meio de crer no Senhor Jesus Cristo. 
 
12. O que possibilitou Jesus suportar a cruz e dar a Sua vida por nós? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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13. Em quais destas maneiras o Espírito Santo coroou o ministério de Jesus e tornou possível ao 
homem ser plenamente restaurado à comunhão com Deus? Através do Seu 
a) poder criador. 
b) poder ungidor. 
c) poder fortalecedor.  
d) poder ressuscitador. 
 
 
AS EPÍSTOLAS VIVAS 
Objectivo 7. Procurar nos textos bíblicos dados, exemplos das responsabilidades que temos de ser 
epístolas vivas, ensinadas, revestidas de poder, e guiadas pelo Espírito Santo. 
 
Ensinados Pelo Espírito 
 
     Jesus bem conhecia as fraquezas e as fortalezas dos Seus discípulos. Muitas vezes, Ele repreendia-
os pela sua incredulidade e pelas suas atitudes erróneas. Mas o Seu plano sempre continuou a ser que 
depois da partida d’Ele, eles pregariam o Seu Evangelho. Deles dependia a totalidade do futuro da Sua 
obra na terra. Eles tornariam-No conhecido. Como Ele poderia confiar aos Seus discípulos esta pesada 
responsabilidade quando já não estava presente para os orientar? 
     A resposta é simples. Centralizava-se na Pessoa divina que viria tomar o Seu lugar como Ajudador 
deles. O mesmo Espírito que pairava sobre Ele viria sobre eles. Depois de Jesus ter terminado a Sua 
obra e ter sido glorificado, os discípulos receberiam o Espírito Santo, e Ele instruía-lhes e dava-lhes 
poder para se tornar testemunhas fiéis. 
     No Seu papel como Conselheiro, Jesus disse que o Espírito Santo ensinaria os Seus seguidores. O 
Conselheiro abençoava-os com a capacidade de lembrar os ensinamentos do Mestre. Podemos ter 
certeza de que o Consolador não só se lembrou das palavras que Jesus falou, como também do Seu 
exemplo inigualável ao corresponder às muitas e variadas necessidades das pessoas (João 14:26; 
15:26). Além disto, no decurso da aprendizagem deles, Jesus disse que o Consolador os guiaria em 
toda a verdade. Isto subentende o facto de que o Espírito da verdade daria a eles a capacidade de as 
discriminar entre a sua verdade e o espírito da falsidade (compare João 16:13 com 1 João 4:1-6). Ele 
também lhes daria discernimento do futuro, dando-lhes um conhecimento bem equilibrado das 
responsabilidades presentes e do relacionamento entre estas e o galardão futuro. 
     O ensino que os seguidores de Cristo receberam e que tinham de transmitir aos outros não era 
escrito em tábuas de pedra como aquela que Moisés recebeu no Monte Sinai. E não era simplesmente 
“conhecimento para a cabeça” que tinha pouco relacionamento com a vida prática. Nem era escrito, 
conforme as cartas de Paulo eram, com caneta e tinta. O ensino que tinham recebido foi 
“interiorizado”, ou seja: tornara parte deles porque fora escrito nas tábuas de carne do seu coração pelo 
Espírito Santo, conforme Paulo escreveu aos Coríntios: 
 
“Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas, 
com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração”                    
(2 Coríntios 3:3). 
 
     A mensagem torna-se parte do mensageiro quando é guardada no seu coração pelo Espírito Santo. 
Ele realmente fica a ser uma carta viva. 
     É uma carta viva? A mensagem de Deus foi escrita no seu coração pelo Espírito Santo? É fiel para 
passar a Sua mensagem para os outros? 
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14. Combine as referências bíblicas (em baixo) com as descrições apropriadas da função didáctica do 
Espírito Santo que ou é declarada especificamente ou subentendida (em cima). 
 
_____ a) O homem que é ensinado pelo Espírito desenvolve discernimento espiritual.   
 
_____ b) O que os escritores falavam dos textos bíblicos está num nível espiritual, porque o Espírito o  
               ensina a expressar a verdade espiritual nos termos apropriados. 
_____ c) A função do Espírito Santo é ensinar e fazer a pessoa lembrar-se de tudo quanto é de Cristo. 
 
_____ d) A capacidade de conhecer o vasto depósito do conhecimento e experiência espirituais, enfim,  
               a herança espiritual da pessoa, provém do Espírito Santo. 
_____ e) O Espírito ensina-nos a respeito das nossas fraquezas e actos erróneos, e Ele ajuda-nos a  
               vencer. 
_____ f) O Espírito ilumina-nos a respeito da nossa responsabilidade de compartilhar da nossa  
              experiência. 
 

1. 1 Coríntios  2:13  3. João 14:26   5. 1 Coríntios 2:14  
2. Actos 1:8   4. 1 Coríntios 2:12  6. Romanos 8:13 

  
Capacitado Pelo Espírito 
 
     Para ser uma epístola viva eficaz, a pessoa deve ter o poder do Espírito que nela habita. Jesus sabia 
disto quando admoestou: “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 
boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus” (Mateus 5:16). Sabia, também, a importância 
da capacitação do Espírito quando lançou diante dos Seus seguidores o desafio no sentido de pregar o 
arrependimento a todas as nações. Assim, desafiou-os assim: “Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até 
que do alto sejais revestidos de poder” (Lucas 24:49), o dom do Espírito Santo com que seriam 
baptizados (Actos 1:4-5). Paulo reconhecia o relacionamento entre o viver cristão exemplar e o 
revestimento do poder do Espírito. Assim, em Romanos 8 manda os crentes em Roma permitir que o 
Ajudador poderoso controlasse as suas vidas (v.6), e triunfasse sobre o comportamento impr6prio ao 
crente (v.13). Com a ajuda do Espírito, temos confiança da nossa filiação e da nossa herança futura 
(vv.15-17). Este reconhecimento capacita-nos a enfrentar os dilemas da vida com serenidade e paz, 
porque o medo foi substituído pela segurança (v.15). Podemos ficar imperturbáveis nas tempestades 
da vida por causa da ajuda do Consolador; podemos, portanto, reflectir a Sua paz e o Seu amor 
conforme devem fazer as epístolas vivas. 

 
15. Leia 1 Pedro 3:8-16. Qual efeito o facto de ser uma epístola viva terá sobre aqueles que falam mal 
do seu comportamento cristão, segundo o apóstolo Pedro? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Governado Pelo Espírito 
 
     Como epístola viva, Paulo disse: “Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e 
lida por todos os homens” (2 Coríntios 3:2). É importante que o mesmo Espírito que escreveu a 
mensagem no seu coração controle os motivos e as atitudes da sua vida. Deve comunicar Deus ao 
mundo. Pode ter certeza de que o mundo estará a observar o seu comportamento bem como a observar 
a sua mensagem. As suas acções realmente falarão mais alto do que as suas palavras. 
     Gálatas 5:13-26 demonstra a nós, de modo muito claro, como deve ser a nossa vida no Espírito. 
Quando somos guiados pelo Espírito, não podemos fazer conforme bem entendemos. A liberdade que 
temos em Cristo não é uma desculpa para pecar, mas um meio de expressar o amor de Cristo a um 
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mundo pecaminoso. 
     Este texto das Escrituras nos oferece duas listas que estão em nítido contraste entre si. Uma das 
listas descreve os actos da natureza pecaminosa. A outra descreve os actos de quem é governado pelo 
Espírito. Os actos da natureza pecaminosa são actos egoístas que não têm solicitude para com o 
próximo; as acções de quem é guiado pelo Espírito são expressões de amor ao próximo. A única 
maneira de comunicarmos a mensagem de Deus a outras pessoas de modo eficaz é estar sob o controle 
e a orientação do Espírito Santo. 
 
16. Complete o gráfico abaixo, alistando os actos da natureza pecaminosa, e as atitudes da pessoa que 
é guiada pelo Espírito. 
 

 

GÁLATAS 5:19-23 
 

   

Coluna A  Coluna B 

Actos da Natureza Pecaminosa  Actos de quem é Guiado pelo Espírito 
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17. Leia Romanos 8:1-8 e faça as seguintes questões: 
 
a) Descrever o nosso estado de existência quando somos governados pela nossa natureza pecaminosa. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Como esta condição é alterada quando somos governados pelo Espírito? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
      Para terminar esta lição, leia mais uma vez Lucas 4:18-19. Neste texto das Escrituras, Jesus, a 
Palavra Viva, proclamou o que veio para fazer sob a unção do Espírito Santo. Ele demonstrou a Sua 
obediência mediante a Sua vida e as Suas acções. João faz-nos lembrar de que se realmente amarmos 
Deus e reconhecermos o senhorio de Jesus, a nossa fé capacitar-nos-á a vencer o mundo. Isto refere-se 
à nossa “existência” diante de Deus. O nosso comportamento sob o controle do Espírito será aceitável 
a Deus. João também diz que se amarmos a Deus, obedeceremos aos Seus mandamentos. 
Demonstraremos o nosso amor de modos práticos. Que cada um de nós aspire a “ser” o que Deus 
deseja que sejamos e a “fazer” as coisas que Ele deseja que façamos. Então, traremos glória ao Seu 
nome. 
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Auto-Teste 

ESCOLHA MÚLTIPLA – Na base de nossa discussão, seleccione a melhor resposta para cada 
pergunta. Circule a letra que antecede a sua escolha. 
 
1. Somos salvos da morte eterna por meio de ouvir a Palavra de Deus e de 
a) contar aos outros o que ouvimos. 
b) lembra-nos do que ouvimos. 
c) agir à altura daquilo que ouvimos. 
 
2. Deus queria que a Sua Palavra fosse escrita porque Ele sabia que uma mensagem oral 
a) poderia atingir mais pessoas. 
b) ficaria alterada à medida em que fosse passada adiante. 
c) sempre seria a mesma. 
d) seria mais fidedigna. 
 
3. Quando dizemos que a Palavra de Deus escrita é infalível, o nosso significado é que ela é 
a) parcialmente inspirada pelo Espírito Santo. 
b) escrita por homens piedosos. 
c) composta por muitos livros escritos ao longo de um grande período de tempo. 
d) sem erro. 
 
4. Tornar conhecida alguma coisa que anteriormente não é conhecida é chamado 
a) inspiração. 
b) revelação. 
c) iluminação. 
d) comunicação. 
 
5. Se cremos na inspiração plenária, isto significa que acreditamos que: 
a) as Escrituras na sua mais plena extensão foram inspiradas pelo Espírito Santo. 
b) os que escreveram as Escrituras não entendiam realmente o que estavam a escrever. 
c) o Espírito Santo deu a mensagem de Deus a homens que a escreveram de acordo com a sua própria 
    compreensão. 
d) a maior parte das Escrituras foi inspirada pelo Espírito Santo. 
 
6. É mediante a iluminação do Espírito Santo que os crentes são capacitados a 
a) entender quais textos das Escrituras são inspirados. 
b) explicar a Deus os seus sentimentos. 
c) compreender o significado das Escrituras. 
 
7. Tendo em vista o número de homens que escreveram a Bíblia e o período de tempo durante o qual 
foi escrita, qual dos seguintes factos é o mais notável? 
a) A unidade da Bíblia. 
b) A semelhança do estilo de escrito em todas as partes. 
c) Os costumes mutáveis que descreve. 
d) A influência do Espírito Santo na totalidade do escrito. 
 
8. O factor que conservou a Palavra de Deus escrita livre de erro, até mesmo com o decurso do tempo,  
foi: 
a) o controle da Igreja. 
b) a confirmação de Jesus de que era a Palavra de Deus. 
c) a orientação do Espírito Santo. 
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9. Uma prova importante de que a Bíblia é a obra do Espírito Santo é que 
a) já foi traduzida em muitos idiomas. 
b) é reconhecida como a Palavra de Deus até mesmo pelos descrentes. 
c) a sua mensagem é ainda eficaz nas vidas dos homens. 
 
10. A primeira manifestação visível do Espírito Santo sobre Jesus foi na ocasião de: 
a) o Seu nascimento. 
b) o Seu baptismo. 
c) a Sua tentação. 
d) a Sua ressurreição. 
 
11. A reivindicação de Jesus à unção do Espírito Santo é confirmada por: 
a) o Seu ministério. 
b) a Sua morte. 
c) a Sua ressurreição. 
d) Todas as respostas acima. 
e) respostas a) e c). 
 
12. A única maneira de podermos ser epístolas vivas é sermos:  
a) governados pelo Espírito. 
b) governados pelo nosso próprio Espírito. 
c) pregadores ou evangelistas. 
  
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
9. no Seu nascimento, no Seu baptismo e na Sua tentação. 
 
1. b) Revelação. (Se disse inspiração, também está certo. Os factos a respeito do futuro foram dados 
        pela revelação, ao passo que através da inspiração o profeta foi capacitado a registar com 
        exactidão a mensagem que recebeu de Deus.) 
 
10. “Hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos”. 
 
2. c) iluminação. 
 
11. Mulheres curadas de espíritos malignos; parábolas e ensinos; apaziguando a tempestade; a cura de 
um endemoninhado; ressuscitando uma menina dentre os mortos; a cura de uma mulher doente;  
enviando os doze discípulos para pregarem e para curarem os enfermos; alimentando os cinco mil; a 
transfiguração; a cura do menino com o espírito maligno. 
 
3. a) plenária  
    b) verbal 
    c) infalível 
 
12. O poder fortalecedor do Espírito Santo. 
 
4. A sua resposta. Eu diria que era necessária porque uma mensagem escrita é mais fidedigna do que 
uma mensagem transmitida por via oral (ou seja: permanece a mesma). Além disto, uma mensagem 
escrita torna a totalidade da Palavra de Deus disponível para todos. É completa e imutável. 
 
13. d) o poder da ressurreição. 
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5. O Espírito Santo que controlou o escrito das Escrituras também as protegeu à medida em que têm 
sido copiadas e transmitidas de uma geração para outra. 
 
14. a) 5. 1 Coríntios 2:14 
      b) 1. 1 Coríntios 2:13  
      c) 3. João 14:26 
      d) 4. 1 Coríntios 2:12 
      e) 6. Romanos 8:13 
      f) 2. Actos 1:8 
 
6. a) 4. Salmo 110:1 
     b) 3. Isaías 61:1-2 
     c) 6. Joel 2:28-32 
     d) 1. Provérbios 25:21-22 
     e) 5. Habacuque 2:4 
     f) 2. Jeremias 31:33 
 
15. Pedro diz que os maldizentes terão vergonha das suas calúnias. Semelhante comportamento cristão 
demonstrará poderosamente as reivindicações do evangelho no sentido de transformar as vidas. 
 
7. a) Salmo 119:89; Isaías 40:8; Mateus 5:18; 1 Pedro 1:25. 
    b) Deuteronómio 8:3; Salmo 119:103; 1 Pedro 2:2. 
    c) Salmo 119:9; João 15:13; João 17:17; 1 Pedro 1:22; Efésios 5:25-26. 
    d) Romanos 15:4; 1 João 5:13. 
    e) Salmo 126:6; Marcos 4:14-20; Marcos 16:15-20. 
    f) 1 Reis 8:56 (também Mateus 5:18). 
 
16. Coluna A 
Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, 
dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. 
      Coluna B 
Caridade (amor), gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 
 
8. Jesus ficou cheio do Espírito Santo, e foi levado pelo Espírito ao deserto. 
 
17. a) A nossa mente se dispõe a agradar a nossa natureza pecaminosa. 
      b) A nossa mente se dispõe a agradar a Deus. 
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LIÇÃO 6 
O Espírito que Regenera 

 
     Já olhou para um bebe e maravilhou-se do milagre do nascimento? Esta criação tão pequena, que 
começou como duas células invisíveis ao olho nu, agora contém todas as coisas necessárias para se 
tornar um adulto maduro, inteligente e responsável. Ainda mais incrível: aquelas duas células 
minúsculas que juntaram para fazer uma vida nova, continham todos os componentes que emergiriam, 
como o cabelo castanho da mãe, como a estrutura forte do pai, como a disposição do avô, como os 
dentes da avó, ou o senso de humor do tio Carlos. Apesar disto, a criança tornar-se-á um indivíduo 
com as suas próprias características distintas, diferentes de qualquer outra pessoa que já viveu, e 
responsável diante de Deus pelas suas próprias escolhas. 
     Não somente foi feita provisão para nosso desenvolvimento físico, mas também para nosso novo 
nascimento espiritual. Esta provisão é possível mediante a actividade do Espírito Santo na nossa vida: 
convencendo do pecado, trazendo o arrependimento, vindo para habitar em nós, e adoptando-nos na 
família de Deus. É à medida em que cooperamos com o Espírito Santo que recebemos uma nova vida 
em Cristo, e tornamo-nos co-herdeiros com Ele na herança que o nosso Pai celeste preparou para nós. 
O nascimento espiritual traz consigo o potencial para desenvolvermos as Suas características e nos 
conformarmos à Sua semelhança. 
     Nesta lição vemos que é o Espírito Santo que nos regenera, e através d’Ele temos o poder de ser 
tudo como Deus quer que sejamos. Ele é o Espírito da vida, que nos dá vida eterna, e nos torna co-
herdeiros com o nosso Salvador, Jesus Cristo. 

 
Esboço da Lição 
O ESPÍRITO CONVINCENTE 
O ESPÍRITO DA VIDA 
O ESPÍRITO DA ADOPÇÃO 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Descrever a obra do Espírito Santo em convencer do pecado e trazer o arrependimento. 
2. Explicar os resultados quando o Espírito Santo dá vida a um pecador arrependido e habita dentro 
    dele. 
3. Definir os termos santificação do Espírito e adoração pelo Espírito. 
4. Reconhecer privilégios e responsabilidades daqueles que foram adoptados na família de Deus pelo  
    poder regenerador do Espírito Santo. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Como preparação para esta lição, leia de novo as duas primeiras secções da Lição 3: Ele convence e 
    Ele Regenera. 
2. Estude a lição conforme as instruções nas actividades de aprendizagem para a Lição 1. Leia todos 
    os textos bíblicos oferecidos e responda a todas as perguntas do estudo. 
3. Faça o auto-teste e verifique as suas respostas. 
 
Palavras-Chaves 
Aba     
antónimo    
arrependimento 
meeiro 
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O ESPÍRITO CONVINCENTE 
 
Trazendo Convicção 
Objectivo 1. Baseado nos textos bíblicos dados, afirmar os resultados possíveis do poder convincente 
do Espírito Santo. 
 
     Na Lição 3 vimos que o Espírito Santo foi enviado para o mundo para convencer o mundo da culpa 
em relação ao pecado, à justiça e ao juízo. Volte agora para a Lição 3 e leia de novo as duas primeiras 
secções: Ele convence e Ele regenera, como conhecimento básico para esta lição. 
     Só o Espírito pode convencer o pecador da sua necessidade de Deus. David, sob o poder 
convincente do Espírito Santo, orou: “Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado 
está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente, pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal ...” 
SaImo 51:3-4. 
     O Espírito frequentemente usa testemunhas humanas para falar aos pecadores. Aqui temos alguns 
exemplos das Escrituras: 
 
1. Pedro. No dia de Pentecostes, o grande derramamento prometido por Jesus acabara de acontecer.  
    Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, levantou-se e pregou o evangelho de Jesus Cristo à  
    multidão que se reunira. O seu sermão encontra-se em Actos 2:14-36. 
 
     Quando a multidão ouviu as palavras de Pedro, “... compungiram-se em seu coração ...” (37). Pedro 
pregou sob a unção do Espírito Santo, e foi o poder convincente do Espírito Santo que atingiu os 
corações das pessoas, levando-as a perguntar: “... Que faremos, varões irmãos?”. 
 
2. Paulo. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz-lhes o que acontecerá quando um  
    descrente entrar numa reunião onde todos estão a profetizar sob a poderosa unção do Espírito Santo.  
    Paulo diz: 
 
“... de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e, assim, 
lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está, verdadeiramente, entre vós”                          
(1 Coríntios 14:24-25). 
 
3. Estêvão. Um dos primeiros diáconos escolhidos pelos apóstolos foi Estêvão: “... homem cheio de fé  
    e do Espírito Santo ...” (Actos 6:5). Estêvão fez muitos prodígios e grandes sinais entre o povo, e os  
    líderes judaicos começaram a opor-se. Actos 6:9-10 regista que estes homens “... disputavam com  
    Estêvão: E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, com que falava”. 
 
     Actos capítulo 7 contém o sermão que Estêvão pregou diante do Sinédrio. O poder convincente do 
Espírito Santo foi forte, como é revelado nas palavras finais de Estêvão: “Homens de dura cerviz, e 
incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo ...” (Actos 7:51). 
 
1. O que aconteceu em resposta ao sermão de Pedro (Actos 2:41)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Embora o apóstolo Paulo fosse um homem muito culto, disse aos coríntios: “A minha palavra e a 
minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração 
do Espírito e de poder; para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de 
Deus” (1 Coríntios 2:4-5). Paulo aprendera pela experiência a depender completamente do poder 
convincente do Espírito Santo para trazer os homens para Cristo. 
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A CONVICÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trazendo ao Arrependimento 
Objectivo 2. Baseado nos exemplos dados, distinguir entre as afirmações verdadeiras em relação ao 
significado do arrependimento e ao papel do Espírito Santo em levar as pessoas ao arrependimento. 
 
     Só o Espírito pode convencer o pecador da sua necessidade de Deus, mas Ele não força o pecador a 
arrepender-se. O arrependimento requer um acto de fé da parte do pecador à medida em que este 
corresponde à convicção da parte do Espírito Santo. Paulo disse aos Coríntios: “Porque a tristeza 
segundo Deus opera arrependimento, para a salvação, da qual ninguém se arrepende; mas a tristeza do 
mundo opera a morte” (2 Coríntios 7:10). 
     Este é o tipo de tristeza que o salmista David expressou no Salmo 51:3-4. A tristeza segundo Deus, 
leva o pecador a ver si mesmo conforme Deus vê-lo. É o Espírito de Deus quem lhe revela como Deus 
o vê (1 Coríntios 2:11). 
 
O Que é o Arrependimento? 
 
     O arrependimento é o acto em que a pessoa reconhece o pecado, desvia-se dele, confessa-o a Deus, 
e abandona-o completamente. O arrependimento afecta cada parte de nós: o intelecto (ou a mente), as 
emoções (ou sentimentos), e a vontade (que se expressa no comportamento). O arrependimento, 
portanto, é uma mudança da sua opinião, da sua atitude, e do seu comportamento para com o pecado. 
Inclui o conhecimento do mal que fez e a tristeza e a mágoa por causa da desonra que ele lançou 
contra Deus. Não é meramente um profundo peso pelo pecado, nem uma promessa de que não o 
cometerá novamente, mas é um julgamento de si mesmo na presença de o Deus justo. Isto nunca 
poderá acontecer sem a consciência ser despertada contra o pecado, e sem uma decisão de virar as 
costas ao pecado, conforme a insistência do Espírito Santo. 
 
1. Mudança de Opinião. Esta mudança da mente vem do reconhecimento de que a pessoa não está 
bem com Deus. Resulta do conhecimento de que a pessoa está a caminhar na direcção errada – de que 
as consequências deste caminho provarão ser fatais. Vendo quão terrível estava a sua situação, o filho 
pródigo voltou aos seus sentidos e então mudou de opinião: “Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai ...” 
(Lucas 15:18). Incluído no arrependimento há o reconhecimento que Jesus Cristo é a única solução ao 
problema do pecado da pessoa. É só mediante fé em Cristo que podemos ter a liberdade da culpa do 
pecado. 
 
2. Mudança de sentimentos. O reconhecimento da sua condição pecaminosa traz ao pecador um 
sentimento de tristeza. Paulo falou a respeito disto na sua segunda carta aos Coríntios: “Agora folgo, 
não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento; pois fostes 
contristados segundo Deus, de maneira que, por nós, não padecestes dano em coisa alguma”                 
(2 Coríntios 7:9). David expressou a sua emoção no Salmo 38:18 quando disse: “Porque eu confessarei a 
minha iniquidade; afligir-me-ei por causa do meu pecado”. Independentemente de quanta mágoa a 
pessoa sente ou expressa, o essencial é confessar os seus pecados e resolver que os abandonará. 
Nenhuma quantidade de emoção poderá substituir a confissão do pecado e abandono dele. 

Aceitação 
 
 

Vida Eterna 

Resistência 
 
 

Morte Eterna 

Duas Escolhas 
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3. Mudança de comportamento. Embora seja importante reconhecer e confessar o pecado, é 
igualmente importante desviar-se dele, abandonando-o completamente. Não bastava o filho pródigo 
reconhecer a sua situação miserável e sentir-se mal a respeito dela. O momento da verdade na sua 
experiência do arrependimento veio quando mediante um acto da sua vontade: “... levantando-se, foi 
para seu pai ...” (Lucas 15:20). O arrependimento envolve todas as partes da nossa vida. Significa não 
somente o reconhecimento dos pecados e a tristeza a respeito do passado, como também as nossas 
intenções para o futuro. É abandonar o nosso caminho a fim de seguir o caminho de Deus, pela 
obediência e pela comunhão com Ele. 
 
Quem Deve Arrepender-se? 
 
     A chamada ao arrependimento é universal. “Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, 
anuncia, agora, a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam” (Actos 17:30). Todas as 
pessoas estão incluídas nesta chamada. Todos aqueles que nunca creram em Cristo são convidados a 
arrepender-se, receber o perdão de Deus, e tornar-se parte da Sua família (João 3:15-17; Tito 2:11; 
Apocalipse 22:17). 
     A mensagem do arrependimento também é para aqueles que creram em Cristo e se tornaram os 
Seus seguidores. Embora os crentes tenham sido transformados e já não são controlados pelo pecado, 
pode acontecer ocasionalmente que negligenciem as suas responsabilidades espirituais, ou que não 
correspondam devidamente à orientação do Espírito Santo para seu desenvolvimento espiritual, ou que 
cometam um acto pecaminoso (compare Romanos 8:5-11 com Efésios 4:17-32). Seja qual for o 
problema, o arrependimento é a única solução para o fracasso e o pecado.  
     A promessa divina do perdão é dirigida primariamente aos cristãos em 1 João 1:9, mas pode ser 
aplicada a qualquer pessoa que esteja disposta a arrepender-se. Nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse a 
chamada ao arrependimento foi repetida a cinco das sete igrejas endereçadas. O Espírito Santo 
mandou estas cinco igrejas arrepender-se ou perder o seu testemunho, arrepender-se ou ser julgadas, 
arrepender-se ou sofrer tribulação, arrepender-se ou sofrer perda, arrepender-se ou ser lançada fora. A 
exortação: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas ...” (2:7) é repetida sete vezes nos 
capítulos 2 e 3, enfatizando a importância de escutar o Espírito Santo quando Ele fala, e de acudir à 
Sua mensagem. 
 
4. Neste exercício, combine a igreja e a mensagem do arrependimento da parte do Espírito Santo (em 
baixo) com razão porque o arrependimento era necessário (em cima). (Veja Apocalipse capítulos 2 e 
3). 
 
_____ a) Toleras Jezabel, mulher cujo ensino desvia os Meus servos para a imoralidade. 
 
_____ b) Estás morto... não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. 
 
_____ c) Deixaste a tua primeira caridade (amor). 
 
_____ d) És morno, e não és frio nem quente. 
 
_____ e) Tens seguido falsos mestres. 
 
    1. Igreja em Éfeso: “Arrepende-te, e pratica as primeiras obras”. 
    2. Igreja de Pérgamo: “Arrepende-te, pois quando não... contra eles batalharei com a espada minha  
          boca”. 
    3. Igreja de Tiatira: “Farei com que os que pecarem sofram intensamente, se não se arrependerem”. 
    4. Igreja de Sardo: “Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão...”. 
    5. Igreja de Laodicéia: “Eu repreendo e castigo a todos quantos amo: sê pois zeloso, e  arrepende-te”. 
 
     O arrependimento traz o perdão para um pecado ou para muitos (Mateus 18:21-22). Deus não pode 
tolerar o pecado. À medida do perdão divino não é determinada pelo tipo ou número de pecados 
cometidos, mas mediante o arrependimento sincero – uma mudança de ideia, de sentimento, e de 
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comportamento em relação ao pecado. A hora para o arrependimento é agora. O Espírito Santo, 
conforme vimos, está constantemente convencendo os pecadores a arrependerem-se da sua 
desobediência a Deus e a entregarem a sua vida a Ele. O Espírito também está a operar na vida dos 
crentes, rogando-os a deixá-Lo ter controle completo nas suas vidas e a manter harmonia com Ele 
(Gálatas 5:16-18, 25). 
     O antónimo do arrependimento é a resistência aos apelos do Espírito Santo. A mensagem de 
Estêvão aos Judeus, que discutimos anteriormente nesta lição, provocou resistência a ira: Isto 
demonstra que é possível para pessoas que dedicam a sua vida inteira à religião resistirem ao Espírito 
Santo (Actos 7:51). Uma observação em Hebreus 9:26-31; Apocalipse 3:16, 19; e Provérbios 29:1 
indica que, embora Deus ame o homem e com boa vontade disciplina-o para corrigir as suas 
transgressões e conformá-lo à semelhança de Cristo, se o homem resistir às ofertas de Deus e 
deliberadamente continua a pecar, a única alternativa é o julgamento: terrível e definitivo. 
     Uma ilustração disto é quando alguém o chama pelo telefone. Se continua a desconsiderar toque 
após toque do telefone, ele pode acabar a desligar e deixar de procurar alcançar-se. Se resistir o 
Espírito Santo uma vez após outra, Ele pode finalmente cessar de procurar falar ao seu coração e 
chamá-lo ao arrependimento. Se tiver pecados não confessados, agora é o momento para se arrepender 
e receber o perdão integral. 
 
5. Circule a letra que antecede cada afirmação VERDADEIRA a respeito do arrependimento e da 
participação do Espírito Santo em levar ao arrependimento. 
a) O arrependimento é um sentimento de culpa por alguma coisa que fez. 
b) A função do Espírito é levar o pecador ao arrependimento, é fazer com que ele se veja conforme  
    Deus vê-lo, o que produz a tristeza segundo Deus. 
c) O pecador deve mudar as suas ideias, os seus sentimentos, e o seu comportamento – é isto que   
    significa arrepender-se. 
d) Depois da salvação, não há mais necessidade para o arrependimento. 
e) A mensagem do Espírito Santo às sete igrejas no livro do Apocalipse foi dirigida primariamente aos  
    descrentes.  
f) O perdão divino é baseado no arrependimento sincero.  
g) É possível resistir ao poder convincente do Espírito Santo ao ponto d’Ele poder acabar a retirar-Se  
    de si. 
 

O ESPÍRITO DA VIDA  
 
Dando o Novo Nascimento 
Objectivo 3. Baseado nos textos bíblicos oferecidos, explique o que acontece quando o Espírito Santo 
dá vida ao pecador. 
 
     Quando Nicodemos visitou Jesus à noite, Jesus contou-lhe que precisava de um novo nascimento 
(João 3:1-12). Nicodemos pensou imediatamente no seu nascimento natural, e perguntou: “... Como 
pode um homem nascer, sendo velho? ...” (João 3:4). Jesus explicou, então, que Ele estava a falar de 
um nascimento espiritual, dizendo: “O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é 
espírito” (João 3:6). Noutras palavras, se alguém quiser entrar no reino de Deus, precisa de ter este tipo 
de nascimento espiritual. 
     Adão, o primeiro homem, recebera a vida espiritual no princípio, mas pecou e perdeu-a. Por meio 
do pecado de Adão, conforme Paulo conta-nos, a morte veio a todos os homens, não só por causa do 
pecado de Adão, mas porque todos são culpados do pecado (Romanos 5:12). 
     Na carta de Paulo aos Efésios, diz: “E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados” 
(Efésios 2:1). Mas continua, dizendo: “Porque pela graça sois salvos, por meio da fé ...” (Efésios 2:8). A 
razão, portanto, porque todos devem nascer de novo para entrarem no reino de Deus é que todos os 
pecadores estão espiritualmente mortos. 
     Já vimos que o Espírito Santo traz o arrependimento por meio de demonstrar ao pecador a sua 
necessidade da graça perdoadora de Deus. Quando o pecador responde, confessando os seus pecados e 
aceitando a salvação da parte de Deus, o Espírito da vida traz vida nova – vida espiritual – a ele. 
Dizemos que o pecador nasceu de novo, ou seja: experimentou o nascimento espiritual. Que mudança 
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maravilhosa! Agora ele tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, e está livre do fardo da culpa e do 
pecado. 
     Não há outro modo de se tornar cristão. Qualquer coisa à parte desta obra do Espírito de Deus é o 
esforço da carne, e Jesus disse que a carne somente pode gerar a carne. Sem a ajuda do Espírito Santo, 
é impossível acontecer uma mudança espiritual na vida de uma pessoa, 
 
6. Leia cada um dos seguintes textos das Escrituras e escreva o que cada um diz a respeito da 
actividade do Espírito Santo em dar vida espiritual ao pecador arrependido: 
 
a) João 6:63 ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Romanos 8:2 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Gálatas 4:4-6 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Gálatas 5:16-18, 25 ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Estes textos bíblicos revelam que é o Espírito Santo que concede a vida espiritual. Tudo que temos 
de fazer é cooperar e aceitar esta dádiva da vida. 

 
7. Leia Romanos 8:1-11 e preencha os espaços em branco. 
 
a) Quando é liberto da lei do pecado e da morte pelo Espírito Santo, já não vive de acordo com a  
 
natureza pecaminosa, mas segundo o ____________________________________________________ 
  
b) Quando vive de acordo com o Espírito, a sua mente fixa-se naquilo que o Espírito ______________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
   
c) A única maneira de agradar a Deus é estar controlado pelo _________________________________ 
  
d) Se alguém não possuir o Espírito de Cristo, não pertence a _________________________________ 
 
     Todas as pessoas que nascem de Deus recebem o Espírito de Deus. “O mesmo Espírito 
testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus” (Romanos 8:16). Era o propósito de Deus 
desde o princípio. Ele quer que o homem seja o Seu templo, a Sua habitação. Paulo fez os coríntios 
lembrar-se deste facto: “Não sabeis v6s que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em 
vós?” (1 Coríntios 3:16). 
     Em Romanos 8:9 o Espírito Santo é chamado o Espírito de Cristo, e isto com razão, porque Ele 
representa Cristo em nós. Ele foi-nos dado pelo Pai para estar connosco em lugar de Cristo. Paulo 
também chama o Espírito Santo o Espírito de Seu Filho (Gálatas 4:6). É por isso que também podia 
dizer: “... Cristo vive em mim ...” (Gálatas 2:20). 
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Habitando Dentro em Nós 
Objectivo 4. Seleccionar afirmações verdadeiras em relação ao Espírito que habita na vida do 
cristão. 

 
     Quando Jesus disse a respeito do Espírito: “... habita convosco, e estará em vós” (João 14:17), 
parece que os Seus discípulos não apanharam o significado da afirmação. O apóstolo Paulo falou sobre 
o assunto, declarando que semelhante privilégio requer o viver responsável da parte de cada crente  
(João 14:16-17; 1 Coríntios 3:16-17; 6:19-20; 2 Coríntios 6:16-17). Enfatiza este facto em      
Romanos 8:12-17 onde diz que temos a obrigação de mortificar os actos maus do corpo (v.12). O         
reconhecimento do controle do Espírito sobre as nossas vidas traz a consciência da nossa filiação 
(vv.15-16) e da nossa herança espiritual futura (v.17). A ideia do Espírito Santo a habitar dentro de 
mim quer dizer que Ele está presente o tempo todo. Isto dá coerência ao meu relacionamento com Ele. 
Ele não é apenas uma visita divina; Ele passou a residir em mim tempo inteiro. Resumamos breve-
mente os benefícios que são nossos como resultado da permanência do Espírito em nós. 
     Uma parte da função do Espírito que habita em nós é agir como o nosso Conselheiro e Mestre. 
Nesta capacidade, Ele capacita-nos a compreender a verdade e Ele instrui-nos a respeito do ensino de 
Jesus, trazendo à nossa mente o Seu ensino (João 14:26; 16.13-15). O Espírito que habita em nós 
ajuda-nos na nossa fraqueza e intercede por nós em conformidade com a vontade de Deus     
(Romanos 8:26-27). 
     Um dos aspectos mais importantes da obra do Espírito no crente é relacionado com uma 
experiência que ocorre depois do crente ter passado pelo novo nascimento. É chamada o baptismo com 
o Espírito Santo ou no Espírito Santo (discutiremos este aspecto em profundidade na Lição 7). Jesus 
mandou os Doze, pouco antes da Sua ascensão, permanecer na cidade até serem revestidos de poder 
do alto (Lucas 24:49). Um pouco mais tarde, Ele esclareceu esta ordem: “... determinou-lhes que não 
se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai... mas vós sereis baptizados 
com o Espírito Santo; não muito depois destes dias” (Actos 1:4-5). Depois deste baptismo com o 
Espírito Santo, Jesus disse que os Seus seguidores receberiam poder para serem testemunhas não só na 
sua própria pátria, mas também em todas as partes do mundo (Actos 1:8). O livro de Actos regista a 
verdade da afirmação de Jesus, porque os crentes cheios do Espírito ficaram a ser um instrumento 
poderoso para o evangelismo por todo o mundo. 
     O desenvolvimento dos dons espirituais está associado com o baptismo do Espírito Santo. O 
apóstolo Paulo refere-se aos dons espirituais em Romanos 12:4-8; 1 Coríntios 12 e 14; e               
Efésios 4:11-16. Estes dons servem para edificar e consolidar o corpo de Cristo. (Discutiremos estes 
dons em profundidade na Lição 9). 
     Finalmente, à medida em que o Espírito habita no íntimo, Ele produz frutos espirituais, que 
algumas pessoas vêem como o desenvolvimento do carácter cristão (Gálatas 5:16-25). O fruto 
espiritual é contrastado com as obras da natureza pecaminosa e resulta em viver no espírito. 
(Discutiremos o fruto do Espírito mais plenamente na Lição 10). 
 
8. Baseado nos textos das Escrituras que discutimos nesta secção, quais das seguintes afirmações são 
VERDADEIRAS? 
a) Embora o pecador não se dê conta disto, o Espírito Santo habita dentro dele porque é um templo de  
    Deus. 
b) Agora que o Espírito Santo começou a habitar dentro de si, tem a obrigação de colocar o seu modo  
    de vida em conformidade com os Seus desejos. 
c) A habitação do Espírito Santo em nós traz a Sua assistência como Conselheiro, Mestre e  
    Intercessor. 
d) O baptismo no Espírito Santo é dado primariamente para capacitar os crentes a testemunhar  
    eficazmente do seu Senhor ressurrecto. 
e) Os dons do Espírito servem para edificar o corpo de Cristo. 
f) Os frutos do Espírito resultam das boas intenções dos crentes no sentido de se tornarem exemplos  
    aceitáveis da fé cristã. 
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Santificando-nos 
Objectivo 5. Identificar explicações correctas de “santificação pelo Espírito Santo”. 
 
     Outra obra do Espírito que habita em nós é santificar-nos. Na sua forma mais simples, a 
santificação significa que o Espírito Santo torna o crente santo por meio de o separar do pecado e de o 
reservar só para Deus. Isto acontece à medida em que o crente se submete totalmente à orientação do 
Espírito, de modo que o controle da sua vida pelo pecado é arrancado dele (Romanos 8:2, 9). 
     Paulo fala dos gentios que se tornam uma oferta aceitável a Deus, santificada pelo Espírito Santo 
(Romanos 15:16). Diz aos coríntios que foram lavados, justificados e santificados no nome do Senhor 
Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus (1 Coríntios 6:11). E à igreja em Tessalónica escreveu as 
seguintes palavras: 
 
“Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido, 
desde o princípio, para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso 
evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo”                                        
(2 Tessalonicenses 2:13-14). 
 
     Quando passamos pela experiência do novo nascimento, o Espírito Santo torna-nos aceitáveis a 
Deus e ficamos em pé diante d’Ele no fundamento da obra completa da redenção, feita por Cristo. 
Somos declarados justos, e a nossa posição perante Deus é exactamente como se nunca tivéssemos 
pecado. Devemos, no entanto, concretizar na prática o que foi declarado. Somos crianças espirituais, 
recém-nascidas, e somos admoestadas a crescer e amadurecer (2 Pedro 3:18; 2 Timóteo 2:15;              
1 Pedro 2:2-3). Assim, a obra do Espírito Santo em nós apenas iniciou-se. Estando espiritualmente 
vivos, temos a capacidade de corresponder com Deus. Estamos destinados para a vida eterna, e o 
caminho daquele alvo somos admoestados a amadurecermos, a desenvolver-nos na semelhança de 
Cristo, a ser a cópia d’Aquele que nos salvou e cuja semente permanece em nós (1 João 3:9).   
     Conforme vimos na nossa consideração de Romanos 8:5-16, Gálatas 5:16-25 e Efésios 4:20-32, 
despojar-se do velho “eu” e revestir-nos do novo “eu” é uma obra progressiva que tem como seu alvo 
o desenvolvimento da imagem de Cristo em cada um de nós (Romanos 8:29). Agora, com a ajuda do 
Espírito Santo, devemos aprender diariamente a separar-nos das coisas que, segundo Ele mostra-nos, 
não agradam a Deus. Progressivamente, estamos a ser conformados à Sua imagem. Um dia, seremos 
como Ele, porque O veremos exactamente conforme Ele é (1 João 3:2). Até então, esforcemo-nos a 
estar sempre mais sensíveis ao controle do Espírito Santo; pois estamos a passar pelo processo de 
aperfeiçoamento. 
 
9. Escolha os melhores modos de completar a frase: A santificação pelo Espírito significa que  
a) somos feitos instantaneamente perfeitos e não podemos pecar a partir de agora. 
b) fomos separados do pecado e para Deus. 
c) estamos a ser diariamente conformados à imagem de Cristo, por meio de permitir que o Espirito  
    Santo nos dirija em tudo quanto fazemos. 
d) deixar o Espírito ajudar-nos a fazer as coisas que agradam a Deus. 
 
O ESPÍRITO DE ADOPÇÃO 
Objectivo 6. Examine a sua própria experiência da regeneração e a obra do Espírito da adopção na 
sua vida. 

Tornando-nos Herdeiros 
 
“De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque, se 
viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus. 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. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também, herdeiros de Deus e co-



 79 

herdeiros de Cristo; se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados” 
(Romanos 8:12-17). 

     O que o apóstolo Paulo quer dizer nestes versículos quando chama o Espírito Santo o Espírito da 
Adopção? A adopção diz respeito à posição da pessoa na família de Deus, e diz respeito aos seus 
privilégios como um dos filhos de Deus. Certo aspecto da adopção, para os romanos, referia-se a uma 
criança que era legalmente adoptada numa família rica. Frequentemente, pais pobres que não podiam 
dar sustento adequado para o seu filho o entregavam para a adopção por uma família rica. Os pais 
adoptivos recebiam o controle completo da criança, e à criança foram dados os mesmos direitos na 
família do que qualquer das outras crianças; no entanto, durante a sua menoridade todos os filhos 
(tanto os naturais quanto os adoptivos) eram pouco diferentes dos empregados domésticos        
(Gálatas 4:1-2). Os plenos benefícios da filiação eram adiados até que chegassem a maioridade. 
     Através do novo nascimento, o Espírito Santo, que é o Espírito da vida, torna-nos participantes 
genuínos da natureza de Deus. Então, pelo Espírito da adopção, recebemos imediatamente uma 
posição de honra na família de Deus. Isto significa que todos os privilégios normalmente associados 
com a filiação à família são nossos. Em contraste com o sistema romano, porém, não temos 
“benefícios adiados” que devem aguardar a nossa maioridade. Pelo contrário, mediante o Seu acto de 
adopção, Deus coloca-nos na Sua família com a categoria ou posição de filhos adultos              
(Gálatas 4:1- 7). Sendo assim, temos todos os privilégios de sermos filhos e somos considerados filhos 
verdadeiros. 
     Paulo refere-se a este aspecto posicional da adopção na sua carta aos Gálatas                               
(Gálatas 3:26-29 e 4:1-7). Os filhos não são em nada diferentes dos servos, ainda que sejam herdeiros 
de tudo. Estão sujeitos a tutores e educadores até ao tempo determinado pelo pai. Depois, são 
colocados como filhos adultos. Conta aos gálatas, que estão a agir como crianças sob o jugo das 
ordenanças judaicas antigas, que receberam direitos integrais como filhos. Continua: “E, porque sois 
filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai. Assim, já não és 
mais servo, mas filho; e, se és filho, és também, herdeiro de Deus, por Cristo” (Gálatas 4:6- 7). 
     Um dos benefícios imediatos da nossa posição como filhos adoptivos é a certeza espiritual no 
íntimo de que somos os filhos de Deus. O Espírito testificou disto quando O recebemos                            
(Romanos 8:12-17; 1 João 3:24; 4:13-14), e por causa deste testemunho podemos chamá-Lo Pai. João 
reforça este ensino, notando que agora somos filhos de Deus (1 João 3:2). Ninguém precisará aguardar 
a vinda de Cristo ou o julgamento futuro para determinar a sua posição espiritual. Tendo recebido 
Cristo como o seu Salvador, possui tanto o testemunho interior do Espírito quanto o testemunho 
exterior da Palavra de Deus de que é um filho de Deus. 
     Embora já agora sejamos filhos de Deus com todos os direitos e privilégios de herdeiros adultos, 
ainda aguardamos a plena realização da filiação quando ficaremos na presença de Deus e receberemos 
o nosso corpo glorificado. Paulo afirma isto em Romanos 8:23 quando diz: “... nós mesmos, que temos 
as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adopção, a saber, a redenção 
do nosso corpo”. 
     Isto é explicado ainda mais pelo apóstolo João: “Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é 
manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a 
ele, porque, assim como é, o veremos” (1 João 3:2). 
     João diz, mais adiante: “... Qualquer que não pratica a justiça, e não ama o seu irmão, não é de Deus”        
(1 João 3:10); (3:21-24; 5:1-3). Fazer parte da família de Deus leva consigo certas responsabilidades, 
além dos privilégios. É o Espírito de Deus dentro de si que o possibilita a cumprir estas 
responsabilidades. Ele coloca amor divino no seu coração e dá-lhe o desejo de fazer aquelas coisas que 
agradam ao seu Pai celestial. 
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10. Baseado na nossa discussão nesta secção, escolha a melhor resposta. O termo Espírito da adopção 
refere-se a 
a) o acto do Espírito Santo mediante o qual me torno um filho de Deus na ocasião da regeneração. 
b) o direito do Espírito Santo de me colocar na posição que ele escolhe com relação a outros crentes. 
c) o controle completo do Espírito Santo sobre o crente no momento em que experimenta o novo  
    nascimento. 

 
11. A adopção na família de Deus ocorre quando eu  
a) recebo o meu corpo glorificado. 
b) exclamo: “Aba, Pai”. 
c) experimento o novo nascimento. 
 
12. Com base nos textos seguintes das Escrituras, mencione pelo nome três maneiras que pode saber 
que é um filho de Deus, que nasceu de novo pelo Espírito (Romanos 8:16; 1 João 3:10, 21-24; 4:13-
14; 5:1-3). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
13. Examine-se a si mesmo por meio de escrever sim (S) ou não (N) nos espaços em branco abaixo. 
 
_____ a) Arrependi-me dos meus pecados.  
 
_____ b) Pela fé aceitei Jesus Cristo como meu Salvador pessoal.  
 
_____ c) Sei que embora eu seja crente preciso de me arrepender por falhas ocasionais e receber o  
               perdão.  
_____ d) Sei que o arrependimento significa me deixar do pecado e voltar para Deus. 
 
_____ e) Porque fui liberto da lei do pecado e da morte, quero fazer o que o Espírito deseja. 
 
_____ f) Quero que o Espírito Santo me santifique e me torne mais semelhante a Jesus todos os dias. 
 
_____ g) Sei que sou um crente porque tenho o testemunho da Palavra de Deus e o testemunho do  
               Espírito de Deus dentro de mim. 
_____ h) Reconheço que a adopção na família de Deus me dá certas responsabilidades além dos  
               direitos.  

 
      Esta talvez seja uma boa ocasião para meditar em cada uma destas afirmações e determinar se 
experimentou tudo quanto lhe é disponível em Cristo. Peça ao Espírito Santo que Ele torne real o seu 
lugar na família de Deus, com todos os direitos e deveres que são seus como filho de Deus. 
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Auto-Teste 

ESCOLHA MÚLTIPLA – Para cada assunto abaixo, duas declarações são feitas. Seleccione a 
declaração que é mais completa e exacta baseada nesta lição. Circule a letra que antecede a sua 
escolha. 
 
1. Regeneração: 
 
a) Esta é uma obra do Espírito Santo em que Ele traz nova vida espiritual ao pecador arrependido que  
    confessa o seu pecado e aceita Jesus Cristo como seu Salvador. 
 
b) Refere-se a uma mudança de opinião e de sentimento no que diz respeito à condição espiritual da  
    pessoa, e um desejo de viver uma vida livre do pecado. 
 
2. Convicção: 
 
a) O poder de convencer do Espírito Santo é tão forte que o pecador não tem escolha alguma senão se  
    corresponder a ele e se virar contra o pecado e obedecer a Deus. É frequentemente acompanhado  
    por sentimentos de culpa e o reconhecimento de que é impossível viver uma vida impecável. 
 
b) Embora o Espírito Santo frequentemente convença um pecador directamente, e convença-o da sua  
    necessidade de Deus. Ele opera também através de uma mensagem pública ungida, ou de um  
    testamento público, a fim de falar ao coração do pecador. 
 
3. Arrependimento: 
 
a) O arrependimento é a tristeza segundo Deus, que leva o pecador a ver-se conforme ele realmente é.  
    Reconhecer que deve mudar os seus caminhos se desejar ter a vida eterna, e procurar cessar de fazer  
    as coisas que levarão à morte eterna. 
 
b) O arrependimento envolve uma mudança de opinião a respeito do pecado, uma mudança de      
    sentimento que inclui uma tristeza sincera por causa de uma vida pecaminosa, e uma mudança de  
    comportamento que inclui deixar do pecado e voltar para Deus. Há uma mudança interior além de  
    uma mudança exterior. O pecador deve arrepender-se dos pecados a fim de receber a salvação da  
    parte de Deus; o crente deve arrepender-se de qualquer falta ou falha que porventura impeça o seu  
    desenvolvimento espiritual em direcção à semelhança de Cristo. 
 
4. Resultados da vida espiritual: 
 
a) Estou liberto das tentações do diabo, de modo que já não estou perturbado pelo desejo de fazer  
    coisas pecaminosas. 
 
b) Já não vivo de conformidade com a natureza pecaminosa, mas a minha mente está firme naquilo  
    que o Espírito Santo quer que eu faça. 
 
5. O Espírito que habita no íntimo:  
 
a) Quando o Espírito Santo passa a residir dentro de mim, recebo muitos benefícios pessoais. Ele torna  
    real a minha filiação, Ele ajuda-me a orar de modo apropriado, Ele convence-me das más acções das  
    quais sou culpado, e ajuda-me a vencê-las.  
 
b) Quando o Espírito Santo habita dentro de mim e faz do meu corpo o Seu templo, Ele assume o  
    controle total, de modo que todas as minhas escolhas, acções e pensamentos são realmente as Suas  
    escolhas, acções e pensamentos. Já não sou perturbado pelas necessidades e desejos humanos,  
    porque Ele tira de mim tudo aquilo. 
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6. A santificação pelo Espírito: 
 
a) À medida em que eu me entrego ao controle do Espírito Santo, Ele capacita-me a separar-me do  
    pecado para Deus. Esta é uma obra progressiva que me conforma à imagem de Cristo, à medida em  
    que me submeto ao Espírito Santo e deixo que Ele desenvolva em mim o fruto do Espírito. 
 
b) Este é um acto especial do Espírito Santo mediante o que sou repentinamente conformado com a  
    imagem de Cristo e suprido com o fruto do Espírito. 

 
7. O Espírito da adopção:  
 
a) Quando atinjo a plena maturidade cristã, sou considerado digno de adopção na família de Deus,  
    com todos os direitos e responsabilidades de um herdeiro. É o Espírito Santo quem determina  
    quando estou pronto para a adopção e testifica ao meu coração que sou um filho de Deus. 
 
b) Quando o Espírito Santo me dá o novo nascimento, Ele torn- me um verdadeiro participante da  
    natureza de Deus. Além disso, adopta-me na família de Deus, dando-me os plenos direitos da  
    filiação, e fico a ser co-herdeiro com Jesus Cristo, de todos os privilégios dos filhos de Deus. Sei  
    que nasci de novo na família de Deus, porque o Seu Espírito testifica ao meu espírito, porque desejo  
    fazer o que é certo, e porque Ele me dá amor para os meus ir mãos e irmãs em Cristo. 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
7. a) Espírito 
    b) deseja 
    c) Espírito 
    d) Cristo 
 
1. Muitos aceitaram a sua mensagem e foram baptizados. 
 
8. a) Falsa 
    b) Verdadeira 
    c) Verdadeira. 
    d) Verdadeira 
    e) Verdadeira 
    f) Falsa. (Os frutos espirituais são o resultado de viver pelo Espírito e se manter em harmonia com  
        Ele). 
 
2. Não, o texto das Escrituras: “os que de bom grado receberam a sua palavra” (2:41) subentende que 
alguns resistiram ao Espírito Santo. 
 
9. As respostas b), c) e d) são correctas. 
 
3. Aqueles que o ouviram ficaram muito zangados e resistiram ao Espírito de Deus. Apedrejaram  
Estêvão até ele morrer. 
 
10. a) O acto do Espírito Santo mediante o qual me torno um filho de Deus na ocasião da regeneração. 
 
4. a) 3. A Igreja em Tiatira 
    b) 4. A Igreja em Sardo 
    c) 1. A Igreja em Éfeso 
    d) 5. A Igreja em Laodicéia 
    e) 2. A Igreja em Pérgamo 
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11. c) experimento o novo nascimento. 
 

5. a) Falsa. (O arrependimento envolve mudança) 
    b) Verdadeira 
    c) Verdadeira 
    d) Falsa 
    e) Falsa 
    f) Verdadeira 
    g) Verdadeira 
 
12. O Espírito Santo testifica com o meu espírito. Farei o que é certo. Amarei o meu irmão  
(companheiros cristãos). 
 
6. a) O Espírito dá vida. 
    b) A lei do Espírito da vida me liberta da lei do pecado e da morte. 
  c) O Espírito dá substância à nossa vida espiritual e torna real a nossa filiação. 
    d) Vivemos pelo Espírito e somos guiados no viver cristão aceitável. 
 
13. A sua resposta. Espero que tenha condições de responder sim a cada declaração. 



LIÇÃO 7 
O Espírito que Reveste de Poder 

 
     Ensinar num Instituto sempre tem sido emocionante para mim, à medida em que observo o Espírito 
Santo a operar nas vidas dos alunos. A obra transformadora que Ele realiza nas vidas deles nunca 
cessa de me deixar assombrado. 
     Muitos alunos vêm para o Instituto Bíblico com o que parece ser muito pouco talento para o 
ministério público; apesar disto, geralmente vêm com uma convicção que Deus os chamou. Então, à 
medida em que estudam, oram, e entregam-se ao Espírito Santo, um milagre começa a acontecer 
paulatinamente. À medida em que o Espírito Santo os controlar mais plenamente, ungindo os seus 
talentos naturais dedicados a Ele, e iluminando as suas mentes através do estudo sistemático, tudo 
quanto é tipo de capacidade começa a emergir. Assim como um botão abre-se lentamente para o 
orvalho da manhã e para o sol que se levanta, estes alunos desenvolvem-se no Espírito dia a dia. 
     Esta capacitação pelo Espírito tem estado em evidência desde o tempo quando Deus chamou as 
Suas primeiras testemunhas. Embora algumas, tal como o apóstolo Paulo, tivessem alto grau de 
cultura, muitos dos mais importantes entre eles tinham origens muito humildes. Seja qual for a 
formação, o treinamento, ou as capacidades naturais dos vasos humanos, o factor que os ajudou a virar 
o mundo de cabeça para baixo não era a eloquência humana, nem a sabedoria superior, mas a 
demonstração do poder do Espírito (1 Coríntios 2:1-5). 
     Nesta lição aprenderá que quando o Espírito Santo entrar na sua vida na plenitude do Espírito, Ele 
ajudá-lo-á a ser um obreiro eficaz no reino de Deus. O mesmo poder que estava disponível aos homens 
de Deus no Antigo Testamento e aos discípulos no Novo Testamento está disponível para si hoje. 

 
Sumário da Lição 
PERSONALIDADES DO ANTIGO TESTAMENTO 
DISCÍPULOS NO NOVO TESTAMENTO 
CRENTES NO SÉCULO XX 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Dar exemplos tirados do Antigo Testamento, da unção do Espírito Santo na vida dos homens 
    escolhidos por Deus. 
2. Descrever a mudança dos discípulos no Novo Testamento depois do derramamento do Espírito  
    Santo no Dia do Pentecostes, e os resultados da mudança. 
3. Relacionar o derramamento do Espírito nos dias actuais, com o propósito da evangelização mundial 
    e da vinda apressada do Senhor. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição de conformidade com as instruções para as actividades de aprendizagem da Lição 1. 
    Leia todos os textos bíblicos indicados e responda a todas as perguntas do estudo. 
2. Faça o auto-teste e verifique as suas respostas. 
3. Faça uma revisão das Lições 4-7, e então responda às perguntas no Exame para a Unidade 2. 
 
Palavras-Chaves 
espontâneo    
Pentateuco 
Pentecostal    
presunçoso 
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PERSONALIDADES NO ANTIGO TESTAMENTO 
 
No Pentateuco 
Objectivo 1. Afirmar o propósito para que Deus enviasse o Espírito Santo a homens escolhidos 
durante o período descrito no Pentateuco. 
 
     Pentateuco é o nome dado aos cinco primeiros livros do Antigo Testamento: Génesis, Êxodo, 
Levítico, Números e Deuteronómio. São frequentemente chamados “os livros de Moisés”, porque é 
comummente aceito que Moisés seja o autor destes cinco livros. 
     O que é ressaltado a respeito do Espírito Santo nestes cinco livros, e na totalidade do Antigo 
Testamento, é decididamente mais aquilo que Ele faz do que aquilo que Ele é. O Antigo Testamento 
praticamente nada diz a respeito da personalidade do Espírito Santo, mas está cheio das obras 
milagrosas do Espírito, a partir dos actos criativos em Génesis 1. 
     A ênfase no Antigo Testamento é dada ao Espírito Santo vindo sobre os homens um serviço 
específico para ser realizado. A presença do Espírito Santo que habita no íntimo, no entanto, é um 
fenómeno do Novo Testamento. Este facto é confirmado nas palavras de João: “... o Espírito Santo 
ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado” (João 7:39), e nas palavras de Jesus 
quando falava do Espírito Santo que estava para vir: “... mas vós o conheceis, porque habita convosco, 
e estará em vós” (João 14:17). 
     Para fazer uma comparação, podemos dizer que, na base das provas bíblicas, as personalidades do 
Antigo Testamento desfrutavam da presença ocasional do Espírito Santo nas suas vidas para as 
capacitar a realizar tarefas específicas que Deus lhes atribuía, ao passo que os crentes no Novo 
Testamento desfrutam da presença do Espírito Santo que habita neles numa base permanente. Em 
primeiro lugar, o Espírito vem ao crente como o agente da regeneração. Depois, conforme veremos 
(Mateus 3:11; Marcos 1:8; João 1:33; Actos 1:5), os crentes são baptizados no Espírito Santo e 
recebem-No na plenitude do Espírito. 
     O Espírito Santo começou a lidar com os homens imediatamente após a Queda. Encontrou homens 
tais como Noé, Abraão, Isaque e até mesmo Jacob que eram receptivos à Sua orientação. Embora 
pouca coisa seja dita especificamente a respeito do Espírito Santo nas referências a estes homens, 
sabemos que foram guiados por Ele à medida em que obedeciam a Deus. O Espírito de Deus opera nas 
vidas dos homens sem chamar a atenção a Ele mesmo. A Sua obra é frequentemente vista no Antigo 
Testamento ainda quando Ele não é mencionado pelo nome. 
     Mas havia também, no Antigo Testamento, referências específicas à obra do Espírito Santo nas 
vidas dos homens. Quais são algumas das outras pessoas que o Espírito Santo usou poderosamente, no 
Pentateuco? 
     1. José é o primeiro a ser mencionado como um homem “em quem haja o espírito de Deus”     
(Génesis 41:38). Faraó reconheceu esta qualidade de José por causa da sua capacidade sobrenatural de 
interpretar os sonhos. O Espírito de Deus em ou sobre José capacitou-o a resistir à tentação e tornar-se 
o primeiro-ministro de uma nação inteira. 
     2. Moisés foi escolhido por Deus para conduzir os israelitas do Egipto. Isaías conta que Moisés era 
o pastor de Israel, em nome de Deus, e que Deus “... pôs no meio deles o seu Espírito Santo”             
(Isaías 63:11). Isaías relata, ainda mais, que “... o Espírito do Senhor lhes deu descanso ...”               
(Isaías 63:14). 
     Quando veio o tempo para edificar um tabernáculo para o Senhor, Deus falou a Moisés e disse-lhe 
que Ele escolhera um supervisor para a obra, dizendo: “E o enchi do espírito de Deus, de sabedoria, de 
entendimento, e de ciência, em todo o artifício” (Êxodo 31:3). O supervisor recebeu capacidade divina 
em todas as perícias necessárias para edificar a casa do Senhor. 
     Quando Moisés ficou sobrecarregado pelos fardos do seu povo, e queixou-se para Deus, o Senhor 
deu o Espírito Santo a setenta anciãos para o ajudar a satisfazer as necessidades do povo. 
 
1. Leia Números 11:10-17 e 24-25 e responda às seguintes perguntas:  
 
a) Qual versículo indica que o Espírito Santo estava sobre Moisés? 
 
__________________________________________________________________________________ 
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b) Qual método Deus usou para dar o Espírito Santo aos setenta anciãos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Quando o Espírito repousou sobre estes setenta anciãos, o que é que todos eles fizeram? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     3. Josué foi escolhido pelo Senhor para ser o sucessor de Moisés. O Senhor disse a Moisés:           
“... Toma para ti a Josué... homem em quem há o espírito (ou Espírito), e põe a tua mão sobre ele”             
(Números 27:18). Foi no poder do Espírito que Josué conseguiu conduzir o seu povo para tomar posse 
da Terra Prometida. No começo do seu período de liderança, o seguinte foi escrito a respeito dele: “E 
Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas 
mãos ...” (Deuteronómio 34:9”. Assim, desde o Egipto até o Canaã, Israel foi conduzido por líderes 
revestidos pelo poder do Espírito Santo. 
     Embora às vezes pareça ser convincente dizer que o Espírito estava sobre as personalidades do 
Antigo Testamento e nos crentes do Novo Testamento, este artificio não soluciona de modo 
satisfatório a diferença. As provas bíblicas indicam que é melhor dizer que no Antigo Testamento o 
revestimento pelo Espírito Santo era selectivo e ocasional, ao passo que no Novo Testamento é geral e 
permanente. Porque fica evidente que cada um dos exemplos citados indica uma necessidade a longo 
prazo para a capacidade do Espírito Santo, e a experiência da mesma. 
 
2. Declare o propósito para o qual Deus enviou o Espírito Santo para pairar sobre cada um dos homens 
enumerados abaixo: 
  
a) José ____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Moisés __________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
c) Os setenta anciãos _________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Josué ___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Baseado nas provas dadas em cada um dos casos citados, a capacitação do Espírito era uma 
experiência a curto prazo ou a longo prazo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Nos Livros Históricos 
Objectivo 2. Afirmar um princípio que pode ser aprendido das vidas de Sansão, de Saul e de David. 
 
     O livro de Josué regista as muitas vitórias dos israelitas enquanto avançava para dentro de Canaã 
sob a liderança de Josué, e tomaram posse da terra. A liderança por Josué, sob a unção do Espírito, 
pode ser resumida por aquilo que está escrito em Josué 24:31: 
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“Serviu, pois, Israel, ao Senhor, todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram 
muito depois de Josué, e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel”. 
 
     Juízes 2:10-12 conta o que aconteceu a seguir: 
 
“E foi, também, congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, 
que não conhecia ao Senhor, nem tão-pouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o 
que parecia mal aos olhos do Senhor; e serviram aos baalins. E deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, 
que os tirara da terra do Egipto ...”. 
 
     Como resultado disto, o julgamento do Senhor sobreveio a eles, e Ele permitiu que os israelitas 
fossem vencidos pelos seus inimigos sempre que saíam à batalha. Juízes 2:16 conta-nos: “E levantou o 
Senhor Juízes ...”. 
     Durante os tempos dos juízes o poder do Espírito Santo foi especialmente aparente. Havia muitas 
falhas da parte daqueles que foram escolhidos para livrar o povo de Deus da crueldade dos seus 
inimigos, mas Deus usou os juízes a despeito das suas fraquezas. 
     Ao todo, houve 13 juízes que governavam Israel no decurso de um período de cerca de 330 anos. 
As histórias de Gideão e de Sansão contam a respeito de realizações humanamente impossíveis à 
medida que o Espírito do Senhor vinha sobre eles. 
 
3. Leia Juízes 6:11-15. Quando o Senhor apareceu a Gideão, que tipo de homem era, segundo a sua 
própria descrição? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
      Porque Gideão foi obediente às instruções do anjo do Senhor, o Espírito do Senhor revestiu-o 
(Juízes 5:34); Deus usou Gideão para livrar Israel das forças inumeráveis de Midiã com somente 300 
homens seleccionados. 
     Sansão é uma lição para todos aqueles que gostariam de ter a plenitude do Espírito de Deus na sua 
vida e no seu ministério. Ele foi preparado para liderar Israel até mesmo antes do seu nascimento 
(Juízes 13:24-25). 

 
4. Leia Juízes 14:6, 19; e 15:14. O que está escrito a respeito de Sansão em todos estes versículos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
      Sansão foi separado para Deus desde o seu nascimento, e Deus escolheu-o para livrar Israel dos 
filisteus. Mas Sansão não foi obediente ao seu voto ao Senhor. 
 
5. Leia Juízes 16:15-20. O que aconteceu quando Sansão quebrou o seu voto e revelou a origem  da sua 
força? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     Quando o povo de Israel insistiu em ter um homem para ser o seu rei (1 Samuel 8:4), Deus deu-lhe 
Saul. O profeta Samuel disse a Saul: “E o espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, 
e te mudarás em outro homem” (1 Samuel 10:6). Essa profecia foi cumprida naquele mesmo dia, e Deus 
usou Saul poderosamente no começo da sua carreira como rei de Israel. Mas, como Sansão, não 
continuou a respeitar e a obedecer a Deus. Assim, as palavras mais trágicas que podem ser escritas a 
respeito de uma pessoa foram, escritas a respeito dele. 
 
6. Leia 1 Samuel 16:14. Quais são essas palavras trágicas? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Ao mesmo tempo, o Espírito Santo estava a preparar um jovem rapaz do pastoreio a tornar-se o rei 
de Israel. As Escrituras contam como Samuel o encontrou, tomou o vaso de azeite, e ungiu-o, “... e 
desde aquele dia em diante o espírito do Senhor se apoderou de David ...” (1 Samuel 16:13). 
     David é uma das poucas personagens do Antigo Testamento sobre quem o Espírito do Senhor 
pairava continuamente. As suas realizações teriam sido impossíveis sem o Espírito Santo omnipotente 
que pairava sobre ele. 
     David tinha muita consciência da necessidade da presença do Espírito Santo na sua vida. Quando 
pecou, arrependeu-se, e clamou para Deus: “Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o 
teu Espírito Santo” (Salmo 51:11). 
 
7. Qual principio pode ser aprendido do fracasso de Sansão, de Saul e de David, no que diz respeito à 
presença do Espírito Santo nas suas vidas? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Nos Profetas 
Objectivo 3. Reconhecer uma afirmação que reflecte a atitude dos profetas no Antigo Testamento a 
respeito da sua necessidade do Espírito Santo nas suas vidas. 
 
     O Espírito Santo usou os profetas escritores para desempenhar um papel de importância na história 
posterior de Israel. Os seus escritos fazem uma parte significante das Escrituras do Antigo Testamento. 
     O profeta Miquéas disse acerca de si mesmo aquilo que poderia ser dito a respeito de todos os 
profetas genuínos de Deus: “Mas, decerto, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor” (Miquéas 3:8). 
     Ezequiel contou como o Espírito o levantou entre a terra e o céu, e o levou em visões a Jerusalém 
(Ezequiel 8:3). 
     A presença do Espírito Santo em Daniel foi reconhecida pelo rei pagão Nabucodonosor, que disse a 
Daniel: “... eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil ...”          
(Daniel 4:9). 
     Os escritores do Novo Testamento reconheceram prontamente a unção do Espírito Santo nos 
profetas. Paulo disse aos judeus em Roma: “... Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais, pelo profeta 
Isaías” (Actos 28:25). 
     O escritor aos Hebreus cita Jeremias 31:33-34, dizendo: “E, também, o Espírito Santo no-lo testifica 
...” (Hebreus 10:15). Ou seja: as palavras do escrito por Jeremias foram reconhecidas como as palavras 
do Espírito Santo. 
     O apóstolo Pedro confirma a obra do Espírito Santo nos profetas, dizendo em 2 Pedro 1:20-21: 
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“Sabendo, primeiramente, isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque 
a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, 
inspirados pelo Espírito Santo”. 
 
8. Qual das seguintes declarações melhor reflecte a atitude dos profetas do Antigo Testamento a  
respeito da necessidade do Espírito Santo nas suas vidas? Circule a letra que antecede a sua escolha. 
a) O pedido de David: “Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo” 
    (Salmo 51:11). 
b) A declaração de Zacarias: “... Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor 
    dos Exércitos” (Zacarias 4:6). 
c) A declaração de Miquéias: “Mas, decerto, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor ...”  
    (Miqueias 3:8). 

 

OS DISCÍPULOS NO NOVO TESTAMENTO 
Objectivo 4. Contrastar e analisar o testemunho do apóstolo Pedro antes do dia de Pentecostes e 
naquele dia. 
 
Antes do dia de Pentecostes 
 
     No Novo Testamento, o Espírito Santo concentrava-Se principalmente, antes do dia de Pentecostes, 
na Pessoa e na obra de Jesus. Já discutimos o ministério de Jesus na Lição 5, na secção A Palavra 
Viva, de modo que não o repetiremos nesta lição. 
     Poucas pessoas no Novo Testamento receberam uma capacitação especial do Espírito Santo antes 
do dia de Pentecostes, para uma finalidade específica. São: 
 
1. João Batista (Lucas 1:15). 
2. Os pais de João Batista (Lucas 1:41, 67). 
3. Maria, mãe de Jesus (Mateus 1:18, 20).  
4. Simeão (Lucas 2:25). 
 
     O Espírito Santo não trabalhou directamente com os discípulos, a não ser em ocasiões especiais 
quando foram enviados por Jesus a fim de ministrar (Mateus 10:1; Marcos 3:13-15; Marcos 6:7;   
Lucas 9:1 e Lucas 10:19). Estes textos das Escrituras indicam que à medida que Jesus enviava os 
discípulos para ministrar, deu-lhes autoridade para operar milagres em Seu nome. Anteriormente, 
vimos que Ele recebeu a Sua autoridade do Espírito Santo. Deu esta mesma autoridade aos discípulos 
para o propósito do ministério). 
     Durante a maior parte do tempo, os discípulos estavam com Jesus. Ele era o seu Mestre divino. 
Observavam-No, escutavam-No, e procuravam imitá-Lo, mas fracassavam frequentemente. Ele podia 
estar com eles durante aquele tempo, mas não neles. Não poderiam compartilhar plenamente do poder 
que repousava sobre Ele a não ser depois da Sua morte e ressurreição. Conforme o apóstolo João 
escreveu mais tarde: “... o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado”  
(João 7:39). 
     A história dos discípulos antes do dia de Pentecostes e depois faz-me lembrar dos anúncios que 
contrastam como as pessoas são antes de usarem o produto anunciado e como são depois de usar o 
produto. Por exemplo: 
     O franzino torna-se um gigante em musculatura. 
     A jovem pouca atraente torna-se uma bela modelo.  
     O pobre sitiante meeiro torna-se um proprietário rico.  
     O operário suado torna-se um gerente poderoso. 

O propósito destes anúncios é convencer as pessoas de que podem desfrutar do mesmo sucesso se 
usarem o produto. 
     Um estudo sobre o apóstolo Pedro antes e depois do dia de Pentecostes é prova convincente da 
mudança na vida da pessoa, que ocorre como resultado da plenitude do Espírito Santo. Nesta secção,   
consideraremos como era Pedro antes do dia de Pentecostes. 
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     Na tarde da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e deu-lhes uma antecipação daquilo 
que estava para vir. Assoprou sobre eles e disse-lhes: “... Recebei o Espírito Santo” (João 20:22). Muitas 
pessoas vêem neste mandamento uma referência à obra do Espírito Santo na regeneração, porque Ele é 
o agente activo na regeneração. Este acto confirmou que Ele tinha consumado a Sua obra de restaurar 
o homem a Deus. Naquela ocasião, no entanto, não os baptizou no Espírito Santo. Quando Jesus Se 
encontrou com eles mais tarde, referiu-Se ao baptismo no Espírito Santo como evento ainda futuro 
(Actos 1:4, 8). 
 
9. Qual destas afirmações explica como os discípulos conseguiram manter a sua fé em Cristo antes do 
dia de Pentecostes? 
a) Estudavam as Escrituras e iam diariamente para o templo a fim de orar. 
b) Tinham a presença do Espírito Santo sem o poder. 
c) Estavam com Cristo durante a maior parte do tempo, aprendendo d’Ele. 
 
No dia de Pentecostes 
 
     Finalmente, chegou o dia que Jesus prometera. O som do vento celestial encheu o cenáculo onde os 
discípulos e outros crentes estavam a esperar. Viram o que parecia ser línguas como que de fogo que 
se separavam e vinham pousar sobre cada um deles. Enquanto aspiravam a presença divina, ficaram 
todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que nunca aprenderam. O Espírito 
Santo dava-lhes as palavras para falar (Actos 2:1-4). 
     Foi exactamente como João Batista e Jesus tinham prometido. Estavam a ser baptizados com o 
Espírito Santo e com fogo (Mateus 3:11; Actos 1:5). Jesus prometera-lhes que falariam em novas 
línguas, e assim estava a acontecer ao falarem as palavras que o Espírito Santo lhes dera            
(Marcos 16:17). 
     Havia milhares de judeus tementes a Deus, reunidos em Jerusalém de todas as nações em derredor. 
Vieram para a festa do Pentecostes. Quando ouviram os sons no cenáculo, ajuntou-se uma grande 
multidão. Esta multidão ficou desnorteada porque cada pessoa ouvia alguém a falar na sua língua; “... 
não são galileus, todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa 
própria língua em que somos nascidos?” (Actos 2:7-8). 
     Alguns zombavam deles e disseram que tinham bebido vinho em excesso. Mas Pedro levantou-se e 
explicou o que tinha acontecido. Pregou que Cristo estava vivo e que este era o cumprimento da Sua 
promessa de enviar o Espírito Santo. 

 
PEDRO ANTES DO DIA DE PENTECOSTES 

1. Impulsivo (agia sem pensar) – Mateus 14:28; 17:4; João 21:7  

2. Cheio de contradições: 
 a. Presunçoso – Mateus 16:22; João 13:8; 18:10 

    Tímido e covarde – Mateus 14:30; 26:69-72 
 b. Tanto egoísta quanto abnegado – Mateus 19:27; Marcos 1:18 
 c. Às vezes tinha discernimento espiritual e noutras  
     ocasiões demonstrava uma falta de entendimento das verdades  

    espirituais – João 6:68; Mateus 15:15-16. 
 d. Fez duas confissões de fé em Cristo – Mateus 16:16; João 6:69 

    Foi culpado por ter negado Cristo covardemente – Marcos 14:67-71 
    Seguiu de longe – Mateus 26:58 

3. Associava-se com homens malignos – João 18:18 

4. Foi culpado de negar Cristo – Marcos 14:70-71 
 

ANTES 
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     Muitos foram convencidos pelo Espírito Santo e exclamavam: “... Que faremos? ...”. Pedro 
respondeu: “... 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 2:37-38). Três mil responderam e foram 
baptizados. Foi um grande dia para a Igreja, era na realidade, em certo sentido, o dia do seu 
nascimento! (Actos 2:1-41). 
 
10. Leia Actos 1 e 2 mais uma vez. Qual dos discípulos assumiu a liderança depois da ascensão de 
Cristo? 

__________________________________________________________________________________ 

 
Depois do dia de Pentecostes 
 
     O poder do Pentecostes não cessou quando o Dia do Pentecostes passou. Aquele dia foi apenas o 
começo da era da actividade especial do Espírito Santo. Mediante a morte e a ressurreição de Cristo, o 
caminho fora aberto para o Espírito Santo vir habitar nos corações dos crentes. 
     O Dia de Pentecostes trouxera o baptismo no Espírito Santo, aquele revestimento de poder especial 
que, segundo Jesus prometeu, tornara-os em Suas testemunhas eficazes: o sucesso dos discípulos 
depois do Pentecostes é resumido em Hebreus 2:4: “Testificando, também, Deus, com eles, por sinais, e 
milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade”. 
     Pedro é um exemplo excelente daquilo que aconteceu depois do dia de Pentecostes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Se comparar este gráfico com o gráfico anterior, perceberá que a plenitude do Espírito Santo fez a 
diferença na capacidade de Pedro para testemunhar eficazmente em prol do seu Senhor. Em vez de 
uma negação covarde, deu testemunho poderoso e eficaz à graça salvadora de Cristo, perante as 
multidões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEDRO DEPOIS DO DIA DE PENTECOSTES 

1. Tornou-se um pregador e líder poderoso na Igreja primitiva – Actos capítulos 1-7 
    e 10-12. 
2. Fez uma confissão poderosa de Cristo – João 1:42; Mateus 16:18; Actos 1:8. 
3. Operou milagres – Actos 3:7; 5:15; 9:34, 40. 
4. Era corajoso e destemido – Actos 4:19-20; 5:28-29, 40, 42 
5. Era um encorajamento e bom exemplo para a Igreja primitiva em sofrimentos –      
    1 Pedro 
6. Deu instruções à Igreja a respeito dos falsos mestres e dos zombadores –             
    2 Pedro 
 

DEPOIS 

PEDRO ANTES… 
PEDRO 

DEPOIS… 

“Não o conheço” “Jesus é Senhor” 



 92 

     O reavivamento que começou em Jerusalém quando Pedro pregou o seu sermão poderoso no Dia 
do Pentecostes, foi levado à Samaria por um diácono chamado Filipe, cheio do Espírito Santo. As 
pessoas creram na mensagem do evangelho, foram baptizadas nas águas, e muitos milagres foram 
realizados: mesmo assim, ninguém foi baptizado no Espírito Santo. Pedro e João, portanto, foram 
enviados de Jerusalém, impuseram as mãos nos novos crentes, que receberam o Espírito Santo     
(Actos 8:4-17). 
     O próximo recebimento do Espírito Santo a ser registado foi por Saulo de Tarso, recém-convertido, 
que ficou a ser Paulo. Quando Ananias orou por ele, Saulo ficou cheio do Espírito Santo, e tornou-se o 
grande apóstolo aos gentios (Actos 9:17). 
     O primeiro contacto pentecostal com os gentios, no entanto, foi feito pelo apóstolo Pedro. O 
Espírito enviou Pedro, contra a vontade dele, à casa de Cornélio. Enquanto pregava aos gentios 
reunidos, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a sua mensagem. Pedro ficou atónito 
porque os ouviu falar línguas exactamente como eles mesmo fizeram no Dia de Pentecostes. Mais 
tarde, quando se defendia diante dos irmãos judeus, Pedro lembrou-se como João Batista prometera 
que Jesus os baptizaria no Espírito Santo. Identificou a experiência dos gentios com aquele baptismo 
(Actos 10:1-11, 18). 
     Vinte anos mais tarde, o apóstolo Paulo visitou a cidade de Éfeso e achou ali alguns discípulos. A 
sua primeira pergunta registada foi: “... Recebestes vós já o Espírito Santo, quando (ou depois de) 
crestes? ...”. Confessaram que nem sequer tinham ouvido que existe o Espírito Santo. Paulo ensinou-
os, baptizou-os em nome do Senhor Jesus, e impôs-lhes as mãos. Veio sobre eles o Espírito Santo; e 
falavam línguas, e profetizavam (Actos 19:1-7). 

Os apóstolos Pedro e Paulo, juntamente com Tiago, João e Judas, foram capacitados pelo Espírito 
Santo para nos dar as Epístolas do Novo Testamento – o guia do cristão à vida no Espírito. O 
testemunho poderoso deles, que receberam pela plenitude do Espírito Santo, ainda está a ministrar às 
vidas hoje. 

 
11. Contraste a experiência de Pedro antes e depois do dia de Pentecostes, baseado nos dois gráficos 
que fizemos. Depois, emparelhe as descrições (à direita) com o período que descrevem (à esquerda). 
Escreva o número da sua escolha em cada espaço em branco. 

 
_____ a) Corajoso    _____ e) Um líder poderoso e um pregador dinâmico 
 
_____ b) Um exemplo indigno   _____ f) Um covarde 
 
_____ c) Instável como testemunha de Cristo _____ g) Impulsivo 
 
_____ d) Medroso e cheio de contradições _____ h) Um líder espiritual modelar 
 

 1. Antes do Pentecostes 

 2. Depois do Pentecostes 

 

OS CRENTES DO SÉCULO XX 
Objectivo 5. Explicar o propósito do movimento pentecostal dos dias actuais com relação à profecia 
bíblica. 
 
     Sempre tem havido um derramamento do Espírito Santo sobre a terra desde o Dia de Pentecostes, 
mas nos primeiros séculos da Igreja não era muito divulgado. Os líderes cristãos primitivos tais como 
Tertuliano (160-220 d.C.), Origenes (185-254 d.c.), e Crisóstomo (c. de 400 d.c.), falaram acerca do 
derramamento do Espírito com o falar em línguas como no Dia do Pentecostes. Continuando pelo 
Período Medieval, pelos reavivamentos protestantes, e até ao século XX, há relatórios de 
derramamentos do Espírito Santo acompanhados pelo falar de línguas e a capacidade sobrenatural para 
testemunhar. 
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     Em Actos capitulo 2, Pedro citou a profecia de Joel de que o derramamento do Espírito Santo nos 
últimos dias antecederia o grande e glorioso dia do Senhor (Actos 2:17-21). Pedro disse que a 
promessa do dom do Espírito Santo é para “... tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar”           
(Actos 2:39). Isto inclui os crentes do século XX. Parece, na base de todas as provas, que estamos a 
viver nos últimos dias. Isto significa que o grande e glorioso dia do Senhor está para chegar, e que as 
pessoas do nosso século ainda estão a ser chamadas para o Senhor. 
 
12. Segundo Actos 1:8, o propósito para o derramamento do Espírito Santo no Dia de Pentecostes 
era para dar o quê aos crentes? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
13. Segundo Actos 2:38-39, durante quanto tempo este derramamento continuaria? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
  
     O derramamento pentecostal da actualidade começou em muitas partes do mundo ao mesmo 
tempo. Um exemplo deste derramamento ocorreu nos Estados Unidos, num Instituto Bíblico em 
Topeka, Estado de Kansas. Os alunos em Topeka, famintos por uma experiência mais profunda em 
Deus, viam que as experiências dos cristãos primitivos no Novo Testamento eram normativas; por 
isso, estudavam o livro de Actos. Como resposta à sua fé e às suas orações incessantes, o Espírito 
Santo desceu para satisfazer a sua fome espiritual. No dia 1 de Janeiro de 1901, o primeiro aluno foi 
cheio do Espírito, e em breve, muitos outros experimentaram a plenitude do Espírito. Ao serem 
baptizados no Espírito Santo, falaram noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia-lhes que 
falassem. O reavivamento estendeu-se para Galena, Kansas, e já em 1903 tinha alcançado Houston, 
Texas, e toda as partes do Estado do Texas. Já no início de 1906, mais de 1.000 tinham recebido a 
plenitude. 
     Em 1906 um pregador negro de Houston, W. J. Seymour, foi para a California a fim de pregar, e 
um reavivamento irrompeu-se na Missão da Rua Azusa. A reunião durou três anos, de dia e de noite, 
sem interrupção, e houve um derramamento pentecostal contínuo com o falar em outras línguas e com 
milagres. A partir dali, o reavivamento alastrou-se pela totalidade dos Estados Unidos e do Canadá. 
     Ao mesmo tempo, derramamentos semelhantes do Espírito Santo foram noticiados da Grã-
Bretanha, da Noruega e da Dinamarca, da Suécia, da França, da Alemanha e da Índia. O primeiro 
missionário pentecostal desembarcou na China em Outubro de 1907. Dentro de cinco ou seis meses, 
700 chineses nativos e missionários foram baptizados no Espírito. Já em 1909 o reavivamento 
pentecostal tinha chegado ao Egipto, à África e à América do Sul. Em 1910, por intermédio de dois 
suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, o pentecostalismo chegou ao Brasil. 
     Imediatamente antes do meio do século XX, o Espírito Santo começou a mover-Se com poder para 
curar. Evangelistas com dons especiais do Espírito Santo conduziam grandes cruzadas que abrangiam 
cidades inteiras, com milhares de pessoas presentes. Ocorriam milagres de curas tais como nunca 
tinham sido testemunhados publicamente desde os tempos do Novo Testamento. Este avanço do 
Espírito Santo também era testemunho de alcance mundial. 
     Nos nossos dias estamos a testemunhar um tremendo derramamento do Espírito de Deus. Este 
avanço do Espírito já não era limitado às igrejas pentecostais, conforme ocorria no começo do século. 
Pelo contrário, estamos a testemunhar o derramamento do Espírito de Deus sobre cristãos de muitas 
denominações diferentes. O facto mais significante, no entanto, é que o Espírito Santo está a trazer a 
experiência do livro de Actos a pessoas de todas as denominações, e isto está a acontecer pelo mundo 
inteiro. Considera-se que este é um movimento do Espírito Santo para preparar a Igreja verdadeira 
de Jesus Cristo para Sua segunda vinda. 
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     Uma análise mais pormenorizada do sermão de Pedro no dia de Pentecostes ressalta vários factores 
relevantes. O derramamento do Espírito, juntamente com o desvendar de fenómenos sobrenaturais em 
cima no céu e em baixo na terra – todos estes devem ser acompanhados por um desafio universal no 
sentido de acudir à chamada de Deus e de ser salvo (compare Actos 2:17-21 com Mateus 24:3-14). 
Além disto, quando comparamos os factos que Jesus apresenta em Mateus 24:14 com o discurso de 
Pedro no dia de Pentecostes, somos levados a crer que há um correlação positiva entre o 
derramamento do Espírito e o desafio para evangelizar o mundo. Jesus disse: “E este evangelho do 
reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim”            
(Mateus 24:14). 
 
14. Baseado na nossa avaliação de Mateus 24:3-14 e o texto em cima, escolha o melhor modo de 
completar a seguinte declaração: Jesus disse aos discípulos que a Sua segunda vinda ocorreria quando 
a) o evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro como  testemunho a todas as nações. 
b) houver rumores de guerras, fomes, e terramotos pelo mundo inteiro. 
c) vierem falsos mestres proclamando: “Eu sou o Cristo”. 
 
15. Baseado na nossa discussão nesta secção, qual é o propósito do derramamento do Espírito Santo 
nos dias actuais, no que diz respeito à segunda vinda de Jesus? (Veja também Actos 1:8). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Você é um dos que receberam o derramamento do Espírito Santo que tem varrido a terra nestes 
últimos dias? Já recebeu poder para testemunhar onde Deus o colocou? Está a cumprir a sua 
responsabilidade de dar a mensagem ao mundo? O poder do Espírito Santo que enviou os discípulos 
para alcançarem o mundo deles é disponível para si agora. Jesus voltará tão logo a mensagem do 
evangelho for pregada no mundo inteiro como testemunho a todas as nações. Ele confiou-nos esta 
mensagem. Quão glorioso é que, com o poder do Espírito Santo em nós e sobre nós, podemos 
trabalhar para apressar a vinda do nosso Senhor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeiro a chuva… … depois a colheita 

O derramamento do 
Espírito Santo 

Salvação  
Para todos 



 95 

Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO – Se a declaração for VERDADEIRA, escreva V no espaço em branco. Se for 
FALSA, escreva F. 
 

_____ 1. A ênfase no Novo Testamento recai sobre a personalidade do Espírito Santo, mais do que 

  sobre Suas acções. 

_____ 2. Os crentes do Antigo Testamento não receberam o mesmo derramamento do Espírito Santo  

   que foi experimentado por aqueles que viveram depois do Pentecostes. 

_____ 3. O Espírito Santo veio sobre os homens no Antigo Testamento para capacitá-los a cumprir  

  uma função específica para Deus. 

_____ 4. Sansão e Saul são exemplos de homens no Antigo Testamento que desfrutavam da   

   presença do Espírito Santo sem interrupção. 

_____ 5. O Espírito Santo Se apartará de uma pessoa que for rebelde e desobediente. 

 

_____ 6. O período dos juízes era um tempo de vitória constante para os israelitas ao serem guiados 

   pelo Espírito. 

_____ 7. Os profetas no Antigo Testamento reconheciam que nada podiam fazer sem o poder do  

   Espírito Santo. 

_____ 8. A concentração principal do Espírito Santo antes do Pentecostes recaía sobre os doze  

   discípulos escolhidos por Jesus. 

_____ 9. O estudo de um dos discípulos antes e depois do Pentecostes revela como o Espírito Santo 

   pode transformar um homem fraco numa testemunha poderosa. 

_____ 10. O derramamento do Espírito Santo tem continuado no mundo desde o Dia de Pentecostes. 

 

_____ 11. Jesus voltará tão logo que todos tenham sido cheios do Espírito Santo. 

 

_____ 12. O derramamento do Espírito Santo nos dias actuais tem alcançado muitas denominações 

      da Igreja verdadeira de Jesus Cristo para Sua segunda vinda. 

 

 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
8. Embora todas as afirmações reflictam a dependência dos profetas do Espírito Santo, a) e c) parecem 
referir-se um pouco mais à vida pessoal do que ao ministério profético. Eu escolheria a resposta b) 
porque expressa o facto de todos os profetas dependerem do Espírito Santo. 
 
1. a) Versículo 17 
    b) Tomou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou o Espírito neles. (Assim, a mesma    
         sabedoria e poder que Moisés tinha mediante a ajuda do Espírito foi dado a eles). 
    c) Todos eles profetizavam nesta única ocasião. 
 



 96 

9. c) Estavam com Jesus durante a maior parte do tempo, aprendendo d’Ele. 
 
2. a) Para interpretar sonhos; para tornar-se um supervisor. 
    b) Para conduzir o Seu povo para fora do Egipto. 
    c) Para ajudar Moisés a satisfazer as necessidades do povo. 
    d) Para conduzir o Seu povo para a Terra Prometida (Canaã). 
    e) A capacitação pelo Espírito foi uma experiência relativamente longa em cada um destes casos. 
 
10. Pedro 
 
3. Ele pertencia ao clã mais fraco, e era o membro menos importante da sua família. 
11. a) 2. Depois do Pentecostes 
      b) 1. Antes do Pentecostes 
      c) 1. Antes do Pentecostes 
      d) 1. Antes do Pentecostes 
      e) 2. Depois do Pentecostes 
      f) 1. Antes do Pentecostes 
      g) 1. Antes do Pentecostes. (De modo geral, ele era muito menos impulsivo depois do 
                Pentecostes). 
      h) 2. Depois do Pentecostes. 
 
4. “O Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente”. 
 
12. Poder testemunhar a respeito de Jesus Cristo em qualquer parte da terra. 
 
5. A implicação é que o Espírito do Senhor que vinha sobre ele (13:25; 14:6, 19; e 15:14) e o revestia 
de poder, já o deixara (v.20). 
 
13. A implicação é que a promessa seria válida enquanto o Senhor chamava as pessoas para Si, ou  
seja: até a vinda do grande e glorioso dia do Senhor. 
 
6. “E o Espírito do Senhor se retirou de Saul”. 
 
14. a) o evangelho tinha sido pregado no mundo inteiro como testemunho para todas as nações. 
 
7. A sua resposta deve ser semelhante a esta: Se o Espírito Santo Se entristecer por causa de alguém  
com uma vida pecaminosa, rebelde e desobediente, Ele poderá afastar-Se até mesmo de alguém que é 
escolhido por Deus. A presença do Espírito Santo na vida da pessoa exige uma vida responsável e a 
sensibilidade à Sua presença. 
 
15. A sua resposta. Creio que estamos a viver nos últimos dias, e que o derramamento do Espírito  
Santo no século XX, bem como a renovação espiritual da actualidade visam o propósito de revestir 
testemunhas de poder a fim de que o evangelho seja pregado a toda tribo e nação. Jesus voltará tão 
logo o evangelho tenha sido pregado no mundo inteiro como testemunho a todas as nações. 
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Unidade 3 
O ESPÍRITO SANTO: 
UM AMIGO PRÁTICO  
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LIÇÃO 8 
A Adoração No Espírito 

 
     Jesus disse, “Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade” 
(João 4:24). Ele estava a falar com a mulher samaritana junto ao poço em Sicar. Antes, Ele dissera-lhe: 
“... Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz – Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te 
daria água viva” (João 4:10). 
     Perto do fim do Seu ministério, Jesus lançou mais luz sobre o significado da água viva. Ele disse: 
“... 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” (João 7:37-38). O apóstolo João explica que Jesus Se referia ao Espírito Santo, 
que os seguidores de Jesus receberiam depois da Sua glorificação (v.39). Com a vinda do Espírito, 
fontes vivas de adoração fluiriam de dentro do crente como ministério do Espírito Santo para Deus. A 
adoração verdadeira manifesta-se por uma santa reverência ou temor para Deus que resulta na 
exaltação do Senhor, na obediência aos Seus mandamentos, e um desejo de se entregar ao serviço 
dedicado ao reino de Deus. 
     De toda a criação de Deus, somente a raça humana recebeu a capacidade de acolher a Deus na 
Pessoa do Espírito Santo, e de ter comunhão com Ele através do Espírito Santo. O Espírito Santo está 
a preparar agora uma comunidade de redimidos que serão ligados a Cristo em perfeita comunhão no 
fim desta era presente, e para toda a eternidade. Porque o Seu Espírito está dentro de nós, desejamos 
adorá-Lo e viver por Ele até que venha aquele dia. Que grande privilégio é o nosso, o de glorificar 
Aquele que Se deu por nós a fim de que tenhamos a vida eterna! Ele deu-nos o poder de o adorar 
mediante o Espírito Santo, a água viva que habita dentro de nós. Adore-O, reverencie-O, e sirva-O! 
 
Sumário da Lição 
TEMENDO DEUS 
GLORIFICANDO DEUS 
SERVINDO DEUS 
ORANDO A DEUS  
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Explicar o relacionamento entre a reverência, ou temor para Deus, e a adoração no Espírito. 
2. Descrever maneiras em que o Espírito Santo nos ajuda a glorificar a Deus. 
3. Expressar a importância do serviço a Deus no seu relacionamento com adoração espiritual. 
4. Desenvolver uma vida íntima de adoração e um andar quotidiano com Deus que é a adoração em 
    Espírito e em verdade. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição de acordo com a maneira descrita nas actividades de aprendizagem para a Lição 1. 
    Leia o conteúdo da lição, procure e leia todos os textos bíblicos dados, e responda às perguntas do  
    estudo. 
2. Tome o cuidado de estudar os significados das palavras-chave que não conhece. 
 3. Faça o auto-teste e verifique as suas respostas. 
 
palavra-chave 
cromático 
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TEMENDO DEUS 
Objectivo 1. Completar frases das Escrituras que revelam a necessidade do temor ou da reverência a 
Deus. 
 
Definição Bíblica 
 
     O sábio disse: “O temor do Senhor é o princípio da ciência ...” (Provérbios 1:7). Outra pessoa 
expandiu este pensamento, dizendo que o temor do Senhor é uma reverência que exalta Deus e que é o 
princípio de toda a sabedoria. O Espírito Santo ajuda-nos a reconhecer quem é Deus e o que Ele tem 
feito. Quando vemos como Deus é inspirador de temor reverente, quando vemos a sua força e poder, 
reconhecemos que Ele realmente é temível! 
     O temor a Deus inclui a ideia de profunda reverência, temor reverente e respeito que leva a pessoa 
a demonstrar devoção, honra e obediência a Ele. É ilustrado na experiência que Isaías teve na 
adoração. 
 
1. Leia Isaías 6:1-8, e responda às seguintes perguntas: 
 
a) Como descreveu Isaías a sua visão do Senhor? Viu o Senhor como 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Você diria que a reacção de Isaías diante desta visão era de medo, ou de falta de medo?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Quando Isaías viu a majestade de Deus, como, então, viu a si mesmo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Como foi limpo ou purificado? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Qual destas palavras descreve a reacção de Isaías diante desta visão?  
  
 temeroso          submisso          despreocupado 
 
     A Bíblia fala frequentemente do temor de Deus como algo necessário e desejável. Não somente 
este facto se aplica ao Antigo Testamento, em que Israel vivia sob uma teocracia relativamente 
impessoal, mas também ao Novo Testamento em que o relacionamento entre a pessoa e o Senhor 
Jesus Cristo é mais pessoal. O caso é assim porque Deus quer que O reverenciemos e Lhe demos o 
lugar que Ele merece na nossa vida, não somente por causa daquilo que Ele é como também por causa 
daquilo que tem feito. Nunca devemos considerar o nosso relacionamento com Ele como coisa 
comum, nem devemos aproximar-nos d’Ele com familiaridade irreverente. Ele é o Soberano do 
universo; Ele merece o nosso louvor, adoração e respeito perpétuos. 
 
Uma Reverência que Aumenta 
 
     O ministério do Espírito Santo na Igreja primitiva provocava temor e reverência nos corações de 
todos enquanto Ele operava maravilhas e sinais milagrosos entre o povo (Actos 2:43). À medida que a 
Igreja crescia, era fortalecida e encorajada pelo Espírito Santo, e crescia em números enquanto vivia 
no temor do Senhor (Actos 9:31). 
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     Examinaremos mais perto o temor do Senhor para ver o que está incluído neste conceito. O temor 
do Senhor provém do nosso conceito do Deus vivo. Há em nós um santo temor que nos ajuda a 
reverenciar a autoridade de Deus, obedecer os Seus mandamentos, ficar com reverência ou respeito 
diante da Sua majestade e santidade e repudiar o mal. (Veja os seguintes versículos das Escrituras: 
Génesis 22:12; 1 Samuel 12:14, 20-25; Job 28:28; Salmo 111:10). Aqueles que querem temer a Deus 
conforme devem, podem ver o exemplo de Jesus que o piedoso temor produziu “submissão reverente” 
(Hebreus 5:7). O apóstolo Paulo admoesta os crentes a deixar o seu temor a Deus ou a sua reverência 
por Ele expressar-se num viver consciencioso e santo (2 Coríntios 7:1; Filipenses 2:12). 
     O exemplo de Ananias e Safira foi uma advertência à Igreja primitiva quanto à necessidade de 
reverenciar a Deus e demonstrar-Lhe o respeito que Lhe é devido. Porque mentiram ao Espírito Santo 
e aos seus irmãos cristãos, o julgamento divino veio sobre eles e caíram e morreram (Actos 5:1-11). 
 
2. Como a igreja reagiu diante disto? (Veja Actos 5:5, 11). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O apóstolo Paulo escreveu aos coríntios: “Ora, amados, pois que temos tais promessas, 
purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de 
Deus” (2 Coríntios 7:1). Também mandou que os efésios se submetessem uns aos outros pela 
reverência a Cristo (Efésios 5:21). 
     O desejo de estar na presença de Deus e dar-Lhe a honra devida é completamente estranho à 
natureza carnal. Quando Isaías viu a si mesmo em comparação com o Deus Omnipotente, ficou cheio 
de medo por causa da sua impureza. Mas quando foi tocado pela brasa viva tirada do altar, a sua 
timidez cedeu lugar à atitude de entrega total ao adorar o seu Criador (Isaías 6:5-8). 
     Da mesma maneira, o nosso desejo de honrar a Deus nasce no nosso espírito quando somos tocados 
pelo Espírito Santo, e desenvolve-se à medida que nos entregamos a Ele. Aqueles que ministram a 
Deus ao redor do Seu trono deleitam-se em estar na Sua presença maravilhosa e clamam: “... Santo, 
Santo, Santo ...” (Isaías 6:3; Apocalipse 4:8). 
     Isaías fala do Espírito que pairaria sobre o Messias, e que inclui o temor do Senhor: 
 
“E repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de 
conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do 
Senhor ...” (Isaías 11:2-3). 
 
     O Espírito do Senhor agora habita dentro de nós, e podemos experimentar a Sua manifestação de 
sabedoria, de inteligência, e de conselho, de fortaleza e de conhecimento. Aprendemos, também, a 
reverenciar e a respeitar Deus mediante a ajuda do Espírito Santo. A intimidade com Deus que vem 
por meio de comunhão do Espírito Santo nos fará respeitar Deus cada vez mais à medida em que nos 
chegamos cada vez mais perto d’Ele. 
 
A Necessidade de Reverência 
 
     Paulo diz que os ímpios não têm nenhum temor a Deus (Romanos 3:18). Mesmo assim, o Deus 
Omnipotente deve ser temido acima de todos os outros poderes. Leia o que o escritor aos Hebreus diz 
a respeito disto: 
 
“Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não 
resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há- 
de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre, sem misericórdia, só pela 
palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós será julgado merecedor 
aquele que pisar o Filho de Deus... e fizer agravo ao Espírito da graça?... Horrenda coisa é cair nas mãos 
do Deus vivo” (Hebreus 10:26-31). 
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     Pedro escreveu: “... Temei a Deus. Honrai o rei” (1 Pedro 2:17). É assim que deve ser. Isto não 
significa que devemos ter terror de Deus, sem sabermos como Ele Se sente a respeito de nós ou como 
Ele poderá tratar-nos. O Espírito Santo revelou-nos Deus como um amoroso Pai celeste, mas um Pai 
de quem nos aproximamos com profunda honra e respeito. A adoração começa com a reverência a 
Deus, reverência que nos levará a exaltar o Senhor e nos entregarmos em obediência a Ele. 
 
3. Procure os seguintes textos das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, e resuma o que  cada 
um deles diz acerca da necessidade do temor a Deus e da reverência por Ele. 
 
a) Êxodo 20:20 – O temor de Deus estará ________________________________________________ 
  
b) Deuteronómio 5:29 – Os israelitas são exortados a temer a Deus, para que ____________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Job 28:28 – O temor do Senhor é _____________________________________________________ 
  
d) Salmo 19:9 – O temor do Senhor é ___________________________________________________ 
  
e) Salmo 33:18-19 –  Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, para _____________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f) Salmo 85:9 –  Os que temem o Senhor receberão ________________________________________ 
 
g) Salmo 103:11 – O Senhor _____________________________________ para com os que o temem.  
  
h) Provérbios 14:27 –  O temor do Senhor é ______________________________________________ 
 
i) Malaquias 4:2 – Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e trará 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
j) Lucas 1:50 – Os que O temem receberão a Sua __________________________________________ 
 
i) Filipenses 2:12-13 – Operai a vossa salvação com temor e tremor; porque Deus é 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
m) Apocalipse 11:18 – Os que reverenciam o nome de Deus receberão um 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

GLORIFICANDO DEUS 
 
Em Espírito e em Verdade 
Objectivo 2. Seleccionar os elementos necessários para adorar Deus em Espírito e em verdade. 
 
     O discurso de Jesus com a mulher samaritana, que mencionámos no início desta lição, estabeleceu 
o padrão para a adoração na Igreja. Ele disse-lhe o seguinte: 
 
“Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; 
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o 
adorem em espírito e em verdade” (João 4:23-24). 
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     Mais tarde, Jesus disse aos Seus discípulos que quando o Espírito da verdade viesse, Ele os guiaria 
para toda a verdade. Disse, depois: “Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vo-lo há-
de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu; por isso vos disse que há-de receber do que é meu e vo-lo 
há-de anunciar” (João 16:13-15). 
 
     Glorificar Deus é essencial para expressar a nossa adoração a Ele. O Espírito Santo veio para nos 
ajudar a glorificar o Senhor. Ele ajuda-nos na nossa adoração, revelando-nos a beleza do Senhor. 
Precisamos da Sua ajuda nisto porque a beleza do Senhor é a beleza da santidade. Quando adoramos o 
Senhor na beleza da santidade, louvamo-No pela Sua excelência e pureza moral, porque a santidade 
abrange todos os outros atributos de Deus. Assim como os raios solares, combinando todas as cores do 
espectro cromático, juntam-se no brilhar do sol e se harmonizam para formar a luz, assim também 
todos os atributos de Deus, na Sua auto-revelação, juntam-se na santidade. Somente Ele é santo         
(1 Samuel 2:2), totalmente separado do mal; logo, o que Ele faz em todas as Suas obras é certo, porque 
as Suas obras são a expressão daquilo que Ele é. Já que Ele escolheu trazer-nos para Ele mesmo 
mediante o sacrifício de Deus Filho baseado exclusivamente na Sua graça, podemos aproximar-nos 
d’Ele diariamente em confiança reverente, sabendo que Ele habita nos louvores do Seu povo e que Se 
agrada em dar aos Seus o desejo dos seus corações. Não temos outro conceito da verdadeira santidade 
senão aquele que nos é revelado pelo Espírito Santo. 
     Na minha experiência juvenil como crente eu era muito acanhado, e o pensamento do ministério 
público me aterrorizava. Tocava o meu acordeão bastante bem em casa, sozinho, mas quando 
procurava tocar e cantar numa reunião de pessoas, por pequena que fosse, nunca conseguia chegar ao 
fim do cântico. 
     Depois fui baptizado no Espírito Santo. Na noite em que o Espírito Santo veio sobre mim, senti que 
poderia executar diante de mil pessoas, de modo que concordei em tocar e cantar no culto dominical. 
Quando veio a hora, a ousadia que sentira quando o Espírito veio sobre mim já desaparecera, e eu 
estava a tremer. O fracasso estava diante de mim, mas reivindiquei o poder do Espírito Santo e fui para 
o púlpito. Ao começar a tocar a acordeão, sentia mais uma vez o poder do Espírito Santo sobre mim, e 
conseguia cantar e tocar. Ao terminar o cântico, no entanto, reconheci que algo estava diferente – 
ninguém parecia interessar-se nem pela minha capacidade de cantar nem pela minha maneira de tocar 
acordeão. A maior parte das pessoas na congregação estava com olhos fechados a glorificar e a adorar 
Deus. O Espírito Santo estivera me a usar, mas o Senhor estava a receber a glória! 
     Conforme declaramos na lição anterior, David é uma das personagens sobre quem o Espírito do 
Senhor repousava continuamente. Os Salmos de David reflectem o Espírito a mover-se sobre ele, 
ajudando-o a glorificar Deus. Os Salmos estão repletos de louvor e de acções de graças ao Deus 
Omnipotente, que é o Provedor sobre nós para erguer as nossas vozes em louvor e exaltação do nosso 
Senhor e Salvador, ao considerarmos a Sua beleza e o Seu sacrifício por nós. 
 
4. Quais das seguintes qualidades ou comportamentos são elementos necessários na adoração a  Deus 
em Espírito e em verdade? 
a) Obediência  
b) Louvor 
c) Ousadia  
d) Santidade 
e) Reverência 
f) A plenitude do Espírito Santo  
g) Ministério Público 
 
Na Língua Do Espírito 
Objectivo 3. Enumere duas maneiras de adorar na língua do Espírito, e cite um benefício de cada. 
 
     Quando o Espírito Santo dá aos crentes uma revelação da beleza da santidade, as palavras faltam-
lhes totalmente. Às vezes é impossível encontrarmos palavras nas nossas línguas humanas que 
expressem uma adoração aceitável. Mais uma vez, o Espírito Santo ajuda-nos por meio de nos dar a 
língua do Espírito. 
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     Orando no Espírito. Um amigo muito querido contou-nos como, durante muitos anos, resistia a 
língua do Espírito. Mesmo assim, desejava grandemente a plenitude do Espírito Santo e confessava a 
sua falta de capacidade de adorar Deus da maneira que desejava. “Dá-me a plenitude do Teu Espírito, 
Senhor” ele orava, “mas prefiro não receber uma língua que não entendo”. Como ele não recebeu 
nenhuma resposta satisfatória, reconheceu que devia entregar-se completamente ao Espírito Santo. 
     Depois da sua primeira experiência da adoração no Espírito, testificou que sentia como se uma 
fonte tivesse sido aberta no seu espírito, que derramava tudo quanto estivera a procurar dizer a Deus. 
Pela primeira vez, ficou satisfeito de que tinha adorado Deus em espírito e em verdade. 
     Cantando no Espírito. Cantar é uma parte importante da glorificação a Deus. Alguém disse: “A 
música é a linguagem da alma”. Somos exortados a cantar “cânticos espirituais” ao Senhor: 
 
“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 5:19-20). 
 
“A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e 
admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com 
graça em vosso coração” (Colossenses 3:16). 
 
     Cantar em conjunto salmos e hinos edifica a igreja inteira e é um testemunho ao descrente                
(veja 1 Coríntios 14). Cantar no Espírito, que é subentendido por “cânticos espirituais”, ajuda-nos a 
expressar os nossos sentimentos mais íntimos de alegria, de louvor, e de adoração na língua do 
Espírito. Os dois são elementos importantes e necessários da nossa adoração, e os dois são ungidos 
pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: “... Orarei com o espírito, mas também orarei com o 
entendimento; cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento” (1 Coríntios 14:15). 
 
5. Escreva duas maneiras de adorar na língua do Espírito, e cite um benefício de cada. 
  
a) ________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) ________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Stanely M. Horton observou que os crentes da Igreja primitiva sabiam que na sua adoração eram 
“totalmente insuficientes em si mesmos para louvarem e glorificarem ao Senhor. Esperavam o cântico 
no Espírito, a oração no Espírito, e os dons e ministérios do Espírito... Todos os dias... viviam e 
andavam no Espírito”. 
 

SERVINDO DEUS 
Objectivo 4. Identificar o que os textos das Escrituras citados nos revelam acerca do relacionamento 
entre o serviço a Deus e a adoração espiritual. 
 
     Algumas das palavras gregas traduzidas por adoração ou culto também podem ser traduzidas por 
serviço. “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional” (Romanos 12:1). 
     A mesma palavra é usada por Paulo na sua carta aos Filipenses onde diz: “... que servimos 
(adoramos) a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne”    
(Filipenses 3:3). 
     Os jejuns e as orações feitas por Ana no templo são chamadas tanto de servindo quanto adorando 
em traduções diferentes. E quando Paulo fala em servir o Senhor com toda a humildade, e com muitas 
lágrimas, a palavra servindo poderia ser traduzida, com igual perfeição, por adorando (Actos 20:19).  
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     Não é tão fácil associar o jejuar, o orar, e chorar com adoração. Mas adoração é mais do que isto. O 
escritor aos Hebreus disse que Jesus Se ofereceu pelo Espírito eterno para sermos purificados dos 
nossos pecados e servirmos (adorarmos) o Deus vivo (Hebreus 9:14). Noutras palavras, a vida que 
vivemos diariamente no Espírito é um acto de adorar Deus. Tudo quanto dizemos e fazemos pode ser 
um meio de adoração espiritual. Era esta a intenção do apóstolo Paulo quando escreveu as seguintes 
palavras aos Colossenses: 
 
“E, quanto fizerdes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele 
graças a Deus Pai... E, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos 
homens... porque a Cristo, o Senhor, servis” (Colossenses 3:17, 23-24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Podemos aprender algumas coisas a respeito da adoração espiritual através do serviço, por meio da 
leitura de Romanos 12 e aplicá-lo as nossas próprias vidas. Complete o gráfico em baixo, procurando 
os NÃO FAÇA neste capítulo e declare o que devemos FAZER ao invés disso. Este é o primeiro passo 
no serviço cristão como adoração espiritual. 
 

NÃO FAÇA …  MAS FAÇA …  

a) … conformar-se com o padrão deste 
mundo 
 (v.2) 

 

b) … pensar mais de si mesmo do que deve 
(v.3) 

 

c) … ser vagaroso no cuidado (isto significa 
não ser preguiçoso) (v.11) 

 

d) … ser orgulhoso ou vaidoso (v.16) 
 

e)… tornar mal por mal (v.17) 
 

f) … vingar-se a si mesmo (v.19) 
 

 
 

Servindo Orando Cantando 

COMO AO SENHOR! 
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7. Romanos 12 também nos conta como devemos servir. Complete as seguintes frases, baseando-se 
nos versículos 6-8 e 20. 
 
a) Se o dom de um homem for profetizar, que ele __________________________________________ 
 
b) Se o seu dom for ministrar, que ele ___________________________________________________ 
  
c) Se o seu dom for ensinar, que ele _____________________________________________________ 
 
d) Se o seu dom for exortar, que ele _____________________________________________________ 
 
e) Se for repartir para as necessidades dos outros, que ele ____________________________________ 
 
f) Se for a liderança, que ele ___________________________________________________________ 
 
g) Se for o exercício da misericórdia, que ele ______________________________________________ 
 
h) Se o teu inimigo tiver fome, _________________________________________________________ 
 
i) Se o teu inimigo tiver sede, __________________________________________________________ 
 
     Jesus ensinou aos Seus discípulos o significado da adoração espiritual através do serviço na Sua 
profecia das ovelhas e dos cabritos (Mateus 25:31-46). Ele enviou-nos para o mundo a fim de 
ministrar às necessidades dos outros. Devemos dar-lhes de beber da Água viva que recebemos da parte 
d’Ele. Devemos compartilhar o Pão da vida, o Verbo eterno, com aqueles que estão perdidos no 
pecado. Devemos ministrar, também, às suas necessidades físicas como se estivéssemos a fazer para o 
Senhor. Esta é a adoração espiritual colocada em prática. 
 
8. Leia cuidadosamente Mateus 25:31-46. Depois, circule a letra na frente da resposta certa a cada 
grupo de perguntas. 
 
Baseado na resposta do Filho do Homem àqueles que receberam o galardão, entendemos que 
a) a pessoa deve trabalhar com diligência para merecer a salvação.  
b) ministrar às necessidades humanas é a mesma coisa que ministrar a Ele. 
  
Nesta profecia, pode compreender que Jesus estava a dizer: 
c) a adoração, na sua essência, está morta a não ser se for acompanhada por actos que           
    demonstram o nosso amor a Deus.  
d) a adoração em qualquer forma é aceitável com ou sem acções acompanhantes. 
 
ORANDO A DEUS 
 
     As suas orações serão mais eficazes se seguir o padrão neo-testamentário de orar no Espírito. Paulo 
mandou ficar “Orando, em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito ...” (Efésios 6:18). Este 
é um conceito amplo que também inclui o que ele chama de orar com o espírito. Paulo diz: “Porque, se 
eu orar em língua estranha, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto (não entendo o 
que estou a orar). 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 14:14-15). Estas duas 
actividades podem e devem ser oração no Espírito. Notará que neste contexto a oração inclui tanto o 
louvor (v.16) quanto as acções de graças, além da petição. 
     Jesus ensinou-nos o significado da adoração espiritual na oração que chamamos A Oração 
Dominical: 
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“... Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino, seja feita a tua 
vontade, assim na terra como no céu; o pão nosso de cada dia nos dá hoje; e perdoa-nos as nossas 
dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores; e não nos induzas à tentação; mas livra-nos 
do mal; porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre, Ámen” (Mateus 6:9-13). 
 
     Examinaremos as frases iniciais desta oração e veremos como se relacionam com aquilo que 
dissemos a respeito da adoração espiritual. 
 
Santificado Seja o Teu Nome – Reverência 
Objectivo 5. Descobrir o que determinados textos das Escrituras dizem a respeito do nome de Jesus, e 
aplicá-los ao seu relacionamento com Ele. 
 
     A Oração Dominical começa com o reconhecimento do respeito sagrado que deve ser atribuído ao 
nome de Deus. Quando Deus deu os Dez Mandamentos, o padrão para o viver santo, enfatizou que o 
Seu nome deve ser reverenciado: “Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão: porque o Senhor 
não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão” (Êxodo 20:7). 
     Saia para a rua e escute por um pouco as conversas do mundo. Isto ajudar-lhe-á a compreender a 
importância de reverenciar o nome do Senhor. Por todos os lugares, ouvirá pessoas a abusar do nome 
santo de Deus Pai e do Seu Filho Jesus. 
     O Seu nome é santo. Os demónios estremecem diante do som do nome de Jesus (Lucas 10:27;    
Actos 16:18). A salvação vem somente através do nome de Jesus (Actos 4:12). Paulo explica por que 
devemos respeitar e honrar o nome de Jesus acima de todos os nomes: 
 
“Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, 
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, 
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz, pelo que, também, Deus o 
exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome; para que, ao nome de Jesus, se 
dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e  debaixo da terra, e toda a língua confesse que 
Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai” (Filipenses 2:6-11). 
 
     Certa congregação de crentes estava a adorar o Senhor e o poder do Espírito Santo veio sobre todos 
os crentes enquanto começavam, um por um, a expressar o significado do nome de Jesus. Certo 
homem piedoso começou a falar em voz audível: “Maravilhoso é o nome de Jesus. O Seu nome é 
Emanuel, Deus connosco”. Outro respondeu: “O Seu nome é Conselheiro, Príncipe da Paz”. E outro: 
“O Seu nome é Salvador, Baptizador, Aquele que Cura”. Assim continuava demoradamente, cada 
pessoa expressando o que o Seu nome lhe significava. Verdadeiramente, o Seu nome é digno da nossa 
devoção! Santificado seja o Seu Nome! 
 
9. Procure os seguintes textos na sua Bíblia, e escreva o que cada um deles diz a respeito ao nome de 
Jesus, e o que isto significa para si pessoalmente. Dedique algum tempo para O  adorar pelo poder do 
Seu nome. 
  
a) Isaías 9:6 ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Marcos 16:17 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) João 1:12 ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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d) João 14:13-14; 16:24 ______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Actos 3:16; Tiago 5:14 _____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f) Actos 4:12; Romanos 10:13 _________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
g) Apocalipse 19:16 _________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Se tiver uma concordância bíblica, receberá inspiração ao procurar outras referências aos nomes de 
Deus e ao nome de Jesus. 
 
Venha o Teu Reino – Glória 
Objectivo 6. Explicar como pode estar envolvido em glorificar Deus por meio de apressar a vinda do 
Seu reino. 
 
     O tema da pregação de Jesus no Evangelho segundo Mateus é o reino dos céus. Ele ensinou que 
este reino era “... semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu; e, 
pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo” (Mateus 13:44). 
     Jesus era o homem na parábola; o campo era o mundo; e o tesouro era o Seu reino. Jesus comprou 
o mundo com o Seu próprio sangue precioso, mas ainda não tomou posse dele. O tesouro que é 
escondido aos olhos do mundo é o reino que o Espírito Santo agora está a aperfeiçoar nos corações dos 
crentes. Ele está a prepará-los para exercerem domínio quando Cristo voltar para estabelecer o Seu 
reino. 
     Paulo, sob a inspiração do Espírito, diz a respeito da glória vindoura de Cristo: “... As coisas que o 
olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para 
os que o amam. Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito ...” (1 Coríntios 2:9-10). Embora a nossa 
mente possa ocasionalmente vaguear até chegar à bem-aventurança da presença de Cristo e ao gozo de 
se associar com os redimidos de todas as eras, Deus mesmo é quem abriu as cortinas para nos dar uma 
vista prévia da glória que será revelada (Apocalipse 21 e 22). Não admira que ansiamos pela 
consumação do programa divino de redenção. 
 
10. Sabia que pode ter uma participação em apressar a vinda do reino de Deus? Leia Mateus 24:14, e 
depois leia Mateus 9:37-38 e Lucas 10:2. Explique como pode ser envolvido em glorificar Deus 
mediante o apressar da vinda do Seu reino. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Que grande dia será aquele, quando Jesus estabelecer o Seu reino, e quando nós pudermos cantar 
com os anjos a volta do Seu trono: 
 
“... Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e 
glória, e acções de graças... Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas acções de 
graças, e honra, e glória, e poder, para todo o sempre” (Apocalipse 5:12-13). 
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     Até aquele dia, continuaremos a orar sob a unção do Espírito “Venha o teu reino”. 
 
Seja Feita a Tua Vontade – Serviço 
Objectivo 7. Avaliar a sua própria experiência na adoração para determinar se está a adorar em 
espírito e em verdade. 
 
     A terceira coisa que Jesus nos mandou foi: “Seja feita a Tua vontade”. Quem conhece a mente e a 
vontade de Deus melhor do que o Espírito Santo? Em 1 Coríntios 2:9-11 somos informados que Deus 
nos revela a Sua vontade pelo Seu Espírito. É Ele quem nos pode ajudar mais eficazmente a orar para 
que a vontade de Deus seja feita e então, quando a Palavra é pregada, responder a nossa oração. 
     A vida de Jesus é o nosso exemplo de que a melhor maneira de servir Deus é fazer a Sua vontade. 
O desejo ardente de Jesus era praticar a vontade do Pai (Lucas 22:42), e o Espírito Santo sempre 
estava presente para O ajudar (Lucas 4:1, 14, 18-19). Pode viver como Jesus vivia. A sua vida também 
será uma bênção para Deus se deixar que o mesmo Espírito o ajude a fazer a vontade de Deus. 
     A Bíblia conta-nos como o Espírito Santo nos ajudará: “E aquele que examina os corações sabe 
qual é a intenção do Espírito; e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos” (Romanos 8:27). Ainda 
quando nós não sabemos como orar, o Espírito Santo sabe, e Ele intercederá por nós a fim de que a 
vontade de Deus seja feita na nossa vida. 
 
11. Se orarmos para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, devemos estar prontos para Lhe 
obedecer e para O servir. Jesus mandou os discípulos orar para que o Senhor mande ceifeiros para a 
Sua seara (Mateus 9:36-38). 
 
a) Como resposta às orações deles, a quem Ele mandou? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Como pode aplicar isto ao seu próprio desejo de fazer a vontade de Deus? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
12. Nesta lição falámos acerca da adoração espiritual, ou o culto no Espírito. Adorar Deus em espírito 
e em verdade envolve a obediência, a reverência, o louvor, a glorificação ao Seu nome, a dedicação à 
Sua vontade, uma vida pura e santa, e serviço ao Seu reino. Agora veio o momento de avaliar a sua 
própria adoração a Deus. É adoração verdadeiramente espiritual, ou é simplesmente uma forma de 
adoração sem significado verdadeiro? O modo de melhor agradar a Deus é adorá-Lo em espírito e em 
verdade. Deixe que o Espírito Santo lhe ensine o verdadeiro significado da adoração à medida que se 
entrega plenamente para a Sua  orientação na sua vida. 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA – Circule a letra que antecede a melhor resposta de cada pergunta. 
 
1. A água viva que Jesus dá, conforme João 7:37-39 é (são) 
a) as bênçãos financeiras. 
b) os mandamentos de Deus. 
c) a comunhão com Deus. 
d) o Espírito Santo. 
 
2. Qual destas NÃO faz parte do significado de temer a Deus? 
a) O pavor. 
b) A reverência. 
c) A exaltação. 
d) O respeito. 
e) A obediência. 
 
3. O exemplo de Isaías (6:1-6) nos ensina que quando somos tocados pela presença de Deus desejamos 
a) fugir do julgamento divino. 
b) honrar Deus e entregar-nos a Ele. 
c) seguir os nossos próprios desejos. 
 
4. Porque o temor de Deus é uma parte necessária da adoração espiritual? 
a) Leva-nos a Lhe obedecer porque temos medo de fazer o contrário.  
b) Faz-nos aproximar de Deus com reverência porque reconhecemos a Sua santidade e que Ele é digno 
    do nosso amor e da nossa obediência. 
c) É a única maneira de Deus poder controlar-nos porque não temos a capacidade de Lhe obedecer 
    sem termos medo.   
 
5. Cantar no Espírito é uma maneira de 
a) adorar com o entendimento. 
b) tornar conhecida a intenção do Espírito. 
c) glorificar Deus. 
 
6. Outra palavra para adoração é 
a) serviço. 
b) obediência. 
c) edificação. 
 
7. O principio do serviço como culto significa que 
a) tudo quanto fazemos pode ser um meio de adoração espiritual.  
b) a adoração só pode ocorrer nos cultos dentro da igreja.  
c) as nossas acções são mais importantes do que a nossa adoração falada. 
 
VERDADEIRO-FALSO – Se a declaração for VERDADEIRA, escreva V no espaço em branco. Se for 
FALSA, escreva F. 
 
_____ 8. Romanos 12 dá muitas instruções importantes a respeito da adoração espiritual. 
 
_____ 9. A profecia das ovelhas e dos cabritos indica que ajudar uma pessoa necessitada é a mesma 
   coisa que ajudar Jesus. 
_____ 10. Orar com a mente é importante mas é menos espiritual do que orar com o Espírito. 
 
_____ 11. Pode determinar a reverência que uma pessoa tem por Deus pelo modo dele tratar o nome 
      de Deus. 
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_____ 12. O reino de Deus não virá até que todos adorem Deus. 
 
_____ 13. Na parábola do tesouro escondido num campo, o tesouro era o reino de Deus. 
 
_____ 14. A única maneira de se conhecer a vontade de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. 
 
_____ 15. Até crentes bons devem temer Deus. 
 
_____ 16. Adorar em espírito e em verdade é impossível sem a obediência. 
 
_____ 17. Para ser aceitável, a adoração deve ser expressa no próprio idioma da pessoa. 
 
_____ 18. Cantar salmos e hinos é menos importante do que cantar no Espírito. 
 
_____ 19. O orar e o jejuar estão frequentemente associados com a adoração espiritual. 
 
_____ 20. A vida que vivemos diariamente no Espírito é um acto de adoração. 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
7. a) use-o conforme a proporção da sua fé.  
    b) dedique-se em ministrar. 
    c) esmere-se no fazê-lo. 
    d) faça com dedicação. 
    e) reparta com liberalidade. 
    f) lidere com cuidado. 
    g) exercite com alegria. 
    h) dá-lhe de comer. 
    i) dá-lhe de beber. 
 
1. a) Alto e sublime. 
    b) Temor. 
    e) Como impuro. 
    d) Pela brasa viva do altar de Deus e Submisso. 
 
8. b) ministrar às necessidades humanas é a mesma coisa que ministrar a Ele. 
  c) a adoração na sua essência, está morta a não ser se for acompanhada por actos. 
 
2. Grande medo apoderou-se da igreja inteira e de todos quantos ouviram a respeito daquilo que 
aconteceu a Ananias e Safira. 
 
9. a) O Seu nome é: Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 
    b) Os demónios são expulsos em Seu nome. 
    c) Tornamo-nos filhos de Deus mediante o Seu nome. 
    d) As nossas orações são respondidas e as nossas necessidades são supridas quando pedimos em    
        Seu nome. 
    e) Há cura em Seu nome. 
    f) A salvação é dada em Seu nome. 
    g) Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. 
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3. Estas respostas são baseadas na Bíblia de Almeida, Revista e Corrigida. Se usa outra  tradução, as  
suas respostas devem ser semelhantes a estas. 
a) para que eu não peque.   
b) para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre.  
c) sabedoria. 
d) limpo, e permanece eternamente. 
e) para livrar as suas almas da morte. 
f) salvação. 
g) ama ou tem misericórdia. 
h) uma fonte de vida. 
i) salvação trará debaixo das suas asas. 
j) misericórdia. 
l) é o que opera em vós. 
m) galardão. 
 
10. A sua resposta. Eu diria que posso orar para que todos os crentes saiam para o mundo inteiro 
levando o evangelho, a fim de que todos possam ouvir e ter a oportunidade de aceitar Cristo como 
Senhor e Salvador. 
 
4. Todos estes são elementos necessários a não ser c) Ousadia, e g) Ministério público. 
 
11. a) Ele enviou os próprios discípulos que estavam a orar. 
      b) A sua resposta. Posso esperar que se eu oro para que a Sua vontade seja feita na terra, Ele 
          quererá que eu cumpra a Sua vontade. Devo estar preparado para O servir. 
 
5. a) Orando no Espírito – O apóstolo diz: “Eu oro no meu espírito”, que indica que ele ora numa  
        língua desconhecida quando não consegue encontrar palavras adequadas para expressar a sua   
        adoração. 
    b) Cantando no Espírito – Ajuda-nos, através da música, a expressar os nossos sentimentos mais  
         íntimos de gozo, louvor e adoração. 
 
12. A sua resposta 
  
Nota. Para esse exercício, usamos a Bíblia de Almeida, Revista e Corrigida. As palavras talvez  sejam 
diferentes na tradução que usa, mas o significado é o mesmo. 
 
a) transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. 
b) saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 
c) sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. 
d) acomodai-vos às pessoas humildes (estar disposto a conviver com pessoas de condições       
    humildes). 
e) as coisas honestas, perante todos os homens. 
f) dar lugar à ira de Deus (deixar que Deus trate do assunto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 112 

Lição 9 
OS DONS ESPIRITUAIS 

 
     Lembra-se que quando Jesus prometeu aos Seus discípulos que Ele enviaria o Seu Espírito para 
habitar neles, disse-lhes: “Ele me glorificará, porque há-de receber do que é meu, e vo-lo há-de anunciar” 
(João 16:14)? Noutras palavras, o Espírito Santo revelaria Cristo ao mundo. 
     Uma das maneiras d’Ele fazer isto é mostrar ao mundo o que Deus pode fazer, e isto está feito 
pelos dons do Espírito. Lembra-se de que numa lição anterior ficámos a saber que o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo tem os atributos da omnisciência, da omnipotência, e da omnipresença. Todos estes 
atributos são revelados nas manifestações do Espírito enumeradas em 1 Coríntios 12:8-10. As 
manifestações sobrenaturais do Espírito testificam que Deus vive e que zela pelas necessidades das 
pessoas. Os dons do Espírito foram dados à Igreja para edificar o corpo de Cristo. 
     Note que estamos a usar os termos dons e manifestações de modo intercambiável. Referem-se às 
mesmas actividades do Espírito Santo. Ele dá os Seus dons sobrenaturais conforme a escolha d’Ele, e 
são manifestos através das pessoas que os recebem. O propósito sempre deve ser edificar a Igreja e 
glorificar Cristo. 
     Nesta lição estudaremos em forma breve os dons do Espírito e as maneiras em que revelam o poder 
de Jesus e a Sua Igreja, e, através dela, ao mundo. 
 
Sumário da Lição 
REFERÊNCIAS BÍBLICAS 
DONS DE EXPRESSÃO VOCAL 
DONS DE PODER 
DONS DE REVELAÇÃO 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Enumerar os nove dons do Espírito mencionados em 1 Coríntios 12 e escrever uma definição breve 
    de cada. 
2. Declarar o propósito dos dons do Espírito. 
3. Explicar quem pode receber um dom do Espírito. 
4. Apreciar a necessidade da operação dos dons do Espírito na Igreja hoje e ter um desejo de receber  
    os dons. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição da mesma maneira que estudou as lições anteriores. Tome cuidado de ler todos os   
    textos bíblicos dados, e leia com cuidado todas as perguntas do estudo. 
2. Como pano de fundo para esta lição, leia 1 Coríntios 12 e 14; e Romanos 12. 
3. Verifique os significados de quaisquer palavras-chave que não conhece. 
4. Faça o auto-teste e verifique as suas respostas. 
 
Palavras-Chave 
administrador  
discernimento  
discernindo 
distinguir  
interpretação  
profecia 
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REFERÊNCIAS BÍBLICAS 
Objectivo 1. Enumerar e comparar os dons do Espírito mencionados em várias passagens das 
Escrituras. 
 
     Um estudo do livro de Actos e das Epístolas revela muito claramente que a Igreja primitiva 
experimentava regularmente manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Estas manifestações eram 
dons à Igreja com o propósito de edificar a Igreja e de glorificar Jesus. Mesmo assim, estes dons eram 
manifestados pelo Espírito Santo através de crentes individuais que se entregavam completamente ao 
Espírito e que permitiam que Ele operasse através deles. 
     Há várias referências nas Escrituras aos dons espirituais. A discussão mais completa é encontrada 
em 1 Coríntios 12 e 14. Aqui, o apóstolo Paulo dá instruções à igreja em Corinto a respeito do uso 
apropriado dos dons. Nove dons são mencionados: 
 
“Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor 
é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo, em todos. Mas, a 
manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a 
palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; 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; 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. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo 
particularmente, a cada um, como quer” (1 Coríntios 12:4-11). 
 
     A segunda referência encontra-se no versículo 28, onde oito dons são mencionados. Alguns destes 
têm sido chamados dons do ministério pelos estudiosos da Bíblia: 
 
“E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, 
doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas”                   
(1 Coríntios 12:28). 
 
     Vale a pena notar que a ênfase na primeira lista recai sobre os dons, e na segunda lista, recai sobre 
as pessoas que recebem os dons. 
 
1. Três dos dons na segunda lista não são mencionados na primeira lista. Quais são? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Paulo continua nos versículos 29-30 com uma explicação do versículo 28: 
 
“Porventura são todos apóstolos? são todos profetas? são todos doutores? são todos operadores de 
milagres? Tem todos o dom de curar? falam todos diversas línguas? interpretam  todos?”                        
(1 Coríntios 12:29-30). 
 
     Duas outras referências aos dons espirituais devem ser mencionadas. A primeira é               
Romanos 12:6-8, que estudámos de modo breve na Lição 8, quando considerámos o aspecto do 
serviço cristão como um acto de adoração. 
 
“De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a 
medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar haja dedicação ao ensino; ou, o que exorta, 
use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que 
exercita misericórdia, com alegria” (Romanos 12:6-8). 
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     Uma quarta referência é dada em Efésios, e inclui uma explicação do propósito dos dons na Igreja: 
 
“E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para 
pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para 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 4:11-13).  
 
     Aqui são mencionados três propósitos dos dons: 
1. A edificação do corpo de Cristo. 
2. A unidade da fé e do conhecimento de Jesus.  
3. A maturidade cristã – a semelhança de Cristo. 
 
2. Faça uma lista de cada dom mencionado nestas quatro passagens das Escrituras, usando uma coluna 
separada para cada passagem. Registe cada dom paralelamente ao seu alistamento numa passagem 
interior. Acrescente os dons à medida que aparecem em passagens posteriores. O seguinte exemplo é 
dado: 
 

1 Coríntios 12:7-11 1 Coríntios 12:28-30 Romanos 12:6-8 Efésios 4:11 

dons de curar dons de curar não mencionados não mencionados 

    

    

    

    

 
     Stanley Horton sugere que se todas estas listas forem combinadas, seria possível ter um total de 18 
até 20 dons. Fica claro que alguns deles realmente coincidiam parcialmente entre si, e alguns 
estudiosos da Bíblia acreditam que podem ser divididos em dons do ministério e dons espirituais. Para 
o propósito do nosso estudo, usaremos a lista de nove dons espirituais em 1 Coríntios 12:7-11. 
Dividimos em três grupos, conforme segue: 
 
1. Dons de expressão vocal: Línguas, interpretação das línguas e profecia.  
2. Dons de poder: Fé, dons de curar, milagres.  
3. Dons de revelação: Discernimento dos espíritos, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vários dons mas um só Espírito 
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     Tem sido sugerido que os dons de expressão vocal enfatizam o atributo do Espírito Santo da 
omnipresença; os dons de poder revelam a Sua omnipotência; e os dons da revelação revelam a Sua 
omnisciência. O que importa lembrar-se é que todos os dons espirituais são manifestações do Espírito 
quando Ele opera através do crente cheio do Espírito, ministrando à Igreja. 
 
DONS DE EXPRESSÃO VOCAL 
Objectivo 2. Identificar afirmações verdadeiras acerca dos dons da expressão vocal. 
 
Expressões Vocais da Recepção 
 
     O termo expressão vocal refere-se àquilo que é falado em voz alta. Neste contexto, descreve o falar 
em diversos tipos de línguas conforme o Espírito dá expressão ou capacitação (“conforme o Espírito 
Santo concedê-los-ia que falassem”). A primeira evidência física de que a pessoa foi baptizada no 
Espírito Santo pode ser chamada a expressão vocal da recepção. É considerado o primeiro sinal físico 
que a pessoa recebeu o dom do Espírito Santo conforme a promessa de Jesus. A pessoa que recebe fica 
consciente da vinda do Espírito, porque experimenta a plenitude da alegria, do louvor, do poder, e da 
santa ousadia, entre outras coisas, ao adorar e glorificar Deus.  
     Quando o Espírito veio no novo nascimento, Ele tornou-nos conscientes da nossa filiação 
(Romanos 8:5-16). Capacitou-nos, também, a lidar como o nosso velho homem (Efésios 4:17-32). 
Mas quando Ele vem mais tarde na plenitude baptismal, Ele dá poder para testemunhar de um modo 
novo e dramático. Este revestimento no Pentecostes veio aos discípulos que já eram de Cristo; este 
baptismo, portanto, era uma experiência subsequente no Espírito (compare Actos 8:14-17; 19:1-7). 
     No Dia de Pentecostes a multidão ficou maravilhada por causa do fenómeno de falar noutras 
línguas. Os judeus tementes a Deus, provenientes de todas as nações que estão debaixo do céu 
ouviram o som e reuniram-se. Ficaram atónitos ao ouvirem as grandezas de Deus proclamadas nas 
suas próprias línguas por galileus. Visto que este fenómeno era inexplicável, o apóstolo Pedro deu 
uma explicação plausível, baseada na Bíblia. O resultado foi uma resposta espiritual poderosa. As 
línguas, neste caso, foram um sinal sobrenatural dado aos descrentes de que o fenómeno que 
observaram foi dado por Deus (1 Coríntios 14:22). 
 
3. Falar noutras línguas é um sinal para os outros de que uma pessoa recebeu o dom do Espírito  Santo. 
Em Actos 10 está registado o relato do primeiro ministério do apóstolo Pedro aos gentios. Leia os 
versículos 44 – 46. A que altura Pedro e os outros crentes reconheceram que estes gentios tinham 
recebido o dom do Espírito Santo? (Escolha uma só resposta). 
a) Quando foram baptizados nas águas. 
b) Quando fizeram a oração do arrependimento. 
c) Quando começaram a falar línguas, e magnificar Deus. 
d) Quando corresponderam de modo favorável ao ministério da Palavra. 
 
     Na maioria dos casos, a língua que é falada não é compreendida pelos ouvintes, e nunca é 
compreendida por quem fala. Não precisa necessariamente haver uma interpretação, porque o 
propósito das línguas na recepção vocal do recebimento é exaltar o Doador da dádiva. Embora a 
língua desconhecida também seja vista como a validação da experiência, a transformação do 
testemunho do crente parece ter impressionado mais a multidão descrente do que qualquer outra coisa 
(Actos 4:13). 
 
Expressões Vocais Particulares 
 
     O que a Bíblia diz a respeito do falar em vários tipos de línguas pode confundir-se a não ser que 
entenda a diferença entre o propósito das expressões vocais públicas e particulares das várias línguas. 
A manifestação de línguas em 1 Coríntios 12:10 é uma expressão vocal pública; é para o bem comum 
(veja v.7). Visto que este dom é para a edificação da Igreja, deve sempre ser interpretado se é para os 
ouvintes serem edificados. 
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     As expressões vocais particulares, no entanto, são para a edificação particular do crente. Quando 
orar ou cantar no Espírito na adoração particular, não há necessidade de interpretação – é o acto de 
falar em línguas que, em si mesmo, edifica o crente (1 Coríntios 14:2, 4). Com a ajuda do Espírito 
Santo está capacitado a orar de uma maneira que doutra forma seria impossível, porque está a falar 
mistérios no Espírito que são dirigidos exclusivamente para Deus. 
     Uma das maiores bênçãos das expressões vocais particulares é a consciência da presença de Deus 
quando está a ministrar ao Senhor no Espírito. Experimenta o cumprimento da promessas de Jesus:    
“... eis que eu estou convosco, todos os dias, até à consumação dos séculos. Ámen” (Mateus 28:20). 
     As expressões vocais são unicamente para si, quando estiver a adorar Deus. Podem ser exercidas 
tão frequentemente quanto permitir que o Espírito Santo Se manifeste através da sua vida. Parece que 
Paulo estava a falar em línguas na adoração particular quando disse: “Dou graças ao meu Deus, porque 
falo mais línguas do que vós todos” (1 Coríntios 14:18), porque no versículo 19 ele contrasta o seu 
comportamento na Igreja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. (Escolha uma só resposta). Uma diferença importante entre expressões vocais particulares e as  
expressões vocais públicas é que  
a) as expressões vocais públicas edificam a Igreja, e as  expressões vocais particulares não têm a  
    intenção de edificar os outros. 
b) as expressões vocais públicas devem ser interpretadas, ao passo que as expressões vocais       
    particulares não precisam de interpretação. 
c) qualquer pessoa pode ter o dom da expressão vocal particular, ao passo que as expressões vocais  
    públicas são dadas somente aos lideres na Igreja. 
 
Expressões Vocais Públicas 
 
     Há três manifestações do Espírito que são consideradas expressões vocais públicas: línguas, a 
interpretação das línguas, e a profecia. 
 
1. As línguas faladas em público sempre são desconhecidas a quem fala, e normalmente   
    desconhecidas aos ouvintes. Sempre deve haver uma interpretação (uma explicação daquilo que foi  
    falado). 
2. A interpretação é inspirada pelo Espírito Santo e é dada pelo intérprete na sua própria língua 
    (idioma). O intérprete não conhece o idioma da expressão vocal em línguas. O intérprete pode ser a 
    pessoa que fez a expressão vocal em línguas, ou pode ser outra pessoa. 
3. A profecia é uma expressão vocal incentivada pelo Espírito num idioma que é conhecido pelos 
    ouvintes. 
 
 

EXPRESSÕES VOCAIS 
PARTICULARES 

EXPRESSÕES VOCAIS 
PÚBLICAS 

Edifica o 
próprio 

Direccionado 
para Deus 

Edifica a 
Igreja 

Direccionado 
para Deus 
 ou para a 

Igreja 
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     O propósito das línguas e da interpretação é a edificação da Igreja mais do que apenas a edificação 
pessoal de quem fala. A profecia semelhantemente, tem como seu alvo a edificação da Igreja e é a 
manifestação preferida quando há estranhos presentes ou quando não há intérprete. 
 
5. Leia 1 Coríntios 14:1-5. Porque a profecia é maior do que as línguas, a não ser que as línguas  sejam 
interpretadas? 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O objectivo da profecia e das línguas com interpretação é o mesmo. Mediante o exercício destes 
dons a Igreja pode ser encorajada, admoestada e inspirada quando o Espírito Santo fala às 
necessidades que Lhe são aparentes (Romanos 8:26-27; 1 Coríntios 2:10-15). Desta maneira, a Igreja é 
edificada. Ocasionalmente, a Igreja é dirigida especificamente para implementar uma comissão 
anterior para ganhar os perdidos (Actos 1:8; 13:1-3). Noutras ocasiões, parece que Ele comunica o Seu 
propósito, proibindo ou refreando os Seus servos de realizar certas actividades (Actos 16:6-10). Outro 
propósito da profecia é visto claramente em Actos 21:10-11; o de o Espírito Santo mostrou a Paulo   
“... o que há de vir” (João 16:13). As evidências doutras partes das Escrituras indicam que o apóstolo 
Paulo recebeu alguma comunicação directa do Senhor (Actos 23:11). Todos estes aspectos revelam a 
solicitude do Senhor pela vida, crescimento, e desenvolvimento espirituais da Sua Igreja. 
     Não há exemplos registados de línguas e interpretação no Novo Testamento, mas há várias orações 
que podem ser chamadas expressões vocais proféticas (Lucas 1:47-55, 68-79; e 2:29-32). Apesar disto, 
podemos concluir, na base do tratamento extensivo que o apóstolo dá ao assunto em 1 Coríntios 14, 
que os dons de expressão vocal estavam evidentes com abundância em Corinto. 
     Podemos, portanto, concluir que tanto as profecias quanto as línguas com interpretação são 
dirigidas pelo Espírito para a Igreja, visando a sua edificação. Talvez tenha ouvido um pregador cheio 
do Espírito irromper numa expressão profética enquanto estava a pregar, e tenha experimentado uma 
bênção especial quando a Igreja foi edificada desta maneira. 
     A operação destes dons deve ser encorajada, porque trazem a presença e a bênção do Espírito Santo 
para uma reunião de crentes. Mas é importante que o vaso humano seja submisso ao Espírito Santo, de 
modo que não atraía a atenção a si mesmo, mas a Deus. 
     O apóstolo Paulo escreveu o capítulo 14 aos Coríntios porque reconheceu que estes dons 
sobrenaturais do Espírito Santo podiam ser abusados pelos crentes. Se as línguas ou a profecia 
diminuem de qualquer maneira da actuação do Espírito entre os crentes, ou se não estão de acordo 
com as Escrituras, saberá que são obra da carne e não do Espírito. 
     Paulo exorta-nos a desejar os dons espirituais: “Portanto, procurai, com zelo, os melhores dons ...”       
(1 Coríntios 12:31). “Segui a caridade, e procurai com zelo os dons espirituais, mas, principalmente, o de 
profetizar” (1 Coríntios 14:1). Para uma discussão mais completa sobre os dons espirituais, recomendo 
que leia o livro Acerca dos Dons Espirituais de Donald Gee. 
 
6. Circule a letra que antecede cada declaração VERDADEIRA a respeito dos dons de expressão 
vocal. 
a) O termo “expressão vocal” do recebimento refere-se às línguas com a interpretação. 
b) As línguas faladas em particular sempre são dirigidas a Deus.  
c) O primeiro sinal físico de que uma pessoa receber o baptismo no Espírito Santo é que começa a  
    falar em língua estranha. 
d) O baptismo no Espírito Santo traz uma bênção àquele que recebe, bem como grande alegria e santa  
    ousadia. 
e) A expressão vocal pública mais importante é falar em outras línguas. 
f) As línguas com a interpretação são mais importantes do que a profecia. 
g) A profecia é considerada um dos mais importantes dons pelo apóstolo Paulo. 
h) O propósito dos dons de expressões vocais públicas são a edificação da Igreja. 
i) Quando uma pessoa fala em línguas, nunca compreende as palavras que está a falar. 
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j) A intenção da operação dos dons da expressão vocal é glorificar Deus e fortalecer os crentes; logo,  
    estes dons sempre devem concordar com as Escrituras. 
l) Uma expressão profética pode trazer uma palavra actualizada da parte de Deus que não é apoiada  
    pelas Escrituras. 
 
DONS DE PODER 
 
     A Bíblia é um livro de acção. Regista os actos de Deus entre os homens e as mulheres. Nas lições 
anteriores aprendemos que o Espírito Santo é o Agente que leva a efeito a vontade do Pai. Já vimos o 
grande poder do Espírito Santo a actuar na criação. Depois, vimo-Lo a actuar com poder operador de 
milagres nas vidas de pessoas escolhidas no Antigo Testamento. Em seguida, vimo-Lo a ungir Jesus 
para operar milagres poderosos enquanto ministrava entre os homens. 
     Quando Jesus deixou a terra, Ele disse que coisas ainda maiores seriam feitas pelos discípulos 
quando o Espírito Santo viesse tomar o Seu lugar como Ajudador do homem (João 14:12). O livro de 
Actos é o registo do Espírito Santo em acção com poder operador de milagres, conforme Jesus 
prometeu. 
     O Espírito Santo ainda hoje está actuante na terra com poder para operar milagres. Ele opera na 
vida dos crentes que sinceramente desejam os Seus dons de poder. O propósito destes dons é edificar a 
Igreja e glorificar Deus. São os dons da fé, de curar, e a operação de maravilhas. 
 
A Fé 
Objectivo 3. Distinguir os tipos de fé que uma pessoa pode ter. 
 
     O dom da fé que o Espírito Santo dá é uma fé especial que não deve ser confundida com a fé 
humana comum, que demonstra cada vez que se assenta numa cadeira e espera que ela o sustente. 
Nem é a fé salvadora que é a base da sua salvação. Nem é o fruto da fé, que cresce de um 
relacionamento vivo com o Espírito Santo, e que é uma confiança permanente de que Deus o guiará no 
seu andar de todos os dias. (Estudaremos o fruto do Espírito em nossa próxima lição). 
     Pelo contrário, o dom da fé é uma outorga especial, da parte do Espírito Santo, de uma fé que pode 
mover montanhas – de uma confiança inabalável de que Deus proverá tudo quanto é necessário no 
próprio momento da necessidade. 
     É a fé dos três jovens hebreus quando foram lançados na fornalha de fogo (Daniel 3:16-18); de 
Daniel quando foi lançado no covil dos leões (Daniel 6:21-22); do apóstolo Pedro, a dormir 
calmamente na noite antes da manhã possivelmente marcada para sua decapitação (Actos 12:6). 
     É a fé que tornou possível Pedro dizer ao coxo: “... Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho isso 
te dou. Em nome de Jesus Cristo, o nazareno, levanta-te e anda” (Actos 3:6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Levanta-te e sê curado” 
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     E ele andou! Num incidente semelhante, conseguimos obter compreensão adicional quanto à 
natureza destas curas. Paulo, em Listra, percebeu (por causa da sua sensibilidade ao Espírito Santo) 
que o coxo tinha fé para ser curado. Exercendo o dom da fé, exclamou: “... Levanta-te direito sobre 
teus pés ...” (Actos 14:10). É esta mesma sensibilidade ao Espírito Santo e à fé que deu a um 
evangelista pentecostal, Smith Wigglesworth, a coragem, nos primeiros dias deste século, de entrar 
num quarto de hospital, levantar da cama uma mulher moribunda, colocá-la contra a parede, em pé, e 
orar em nome de Jesus para que ela fosse curada. E ela foi! 
     Embora o dom da fé seja o menos espectacular dos dons de poder, é essencial aos dons da cura e 
dos milagres. Esta fé especial é dada a certos indivíduos escolhidos pelo Espírito Santo conforme a 
vontade d’Ele, assim como acontece com todos os dons do Espírito. Talvez tenha tido experiência de 
um dom da fé, ou o tenha observado noutro crente. 
 
7. Dê alguns exemplos, tirados da sua própria experiência, do dom de fé em acção. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
8. Relacione o tipo de fé (em baixo) com a descrição de cada (em cima). Coloque o número da  sua 
escolha em cada espaço em branco. 
 
_____ a) A confiança de que Deus o guiará no seu andar cristão diário. 
 
_____ b) A crença de que se montar numa bicicleta e começar a pedalar, a bicicleta vai sustentá-lo e  
               levá-lo para onde você quiser. 
_____ c) A crença de que quando confessar os seus pecados e aceitar Cristo, Ele salvá-lo-á do juízo  
               eterno. 
_____ d) Uma confiança inabalável de que Deus proverá tudo quanto é necessário no momento da                         
               necessidade. 
 
 1. A fé salvífica  2. O dom da fé   3. O fruto da fé   4. A fé comum 
 

DONS DE CURAR 
Objectivo 4. Reconhecer exemplos que revelam o propósito das curas no livro de Actos, baseado nos 
textos bíblicos dados. 
 
     Já notou nos versículos 9 e 30 em 1 Coríntios 12 que é alistado o plural: dons de curas? Creio que o 
Espírito Santo quer que todos saibam que há dons em suficiência para prover curas para todos os tipos 
de enfermidades. 
     Na Igreja primitiva, estes dons pareciam ser mais para o propósito do evangelismo do que para o 
corpo de Cristo. As curas foram realizadas a fim de que o nome de Cristo fosse glorificando.        
(Actos 3:1-13). A estipulação para aqueles que estão na Igreja, conforme está registada em           
Tiago 5:14-15, é que um membro 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-Ihe-ão perdoados”. 
     Tiago exorta os cristãos a confessar as suas culpas uns aos outros, e a orar uns pelos outros para 
que sarem. Evidentemente, a cura envolve para o cristão mais do que simplesmente pedir que um 
obreiro com dons de cura imponha as mãos sobre ele. Há necessidades espirituais que devem ser 
satisfeitas pela interacção na comunidade dos crentes. 
 
9. Leia Actos 3:1-13. Como as pessoas, segundo parece, reagiam diante desta cura? 
 
__________________________________________________________________________________ 
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10. Qual propósito para a cura foi citado por Pedro? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
11. Leia Actos 14:8-18, e depois circule as letras que antecedem as afirmações VERDADEIRAS 
a respeito da cura do coxo. 
a) Este texto das Escrituras subentende que tanto o coxo quanto o apóstolo Paulo tinham fé para a  
    cura. 
b) O povo reconheceu imediatamente que a cura viera da parte de Deus. 
c) Paulo e Barnabé recusaram-se a aceitar qualquer crédito pessoal por esta cura. 
d) O propósito da cura era obviamente dar aos apóstolos uma oportunidade de glorificar  Cristo e de  
    contar as boas novas do evangelho. 
e) Depois de terem feito esta explicação, o povo parou de os adorar. 
 
     As igrejas cheias do Espírito certamente verão dons de curas, mas isto não subentende que alguém 
recebe poder absoluto para livrar de todas as doenças. O Espírito Santo dá os dons segundo Ele quer, e 
somos exortados a desejar os Seus dons. Mas o propósito será sempre glorificar Cristo, e não aos 
homens. O importante é estar sensível ao impulso do Espírito Santo. Se Ele o impulsiona a exercer um 
dom espiritual, deve obedecer-Lhe completamente. 
 
A Operação de Milagres 
Objectivo 5. Identificar operações milagrosas e determinar qual delas é do maior beneficio. 
 
     O milagre tem sido definido como a interrupção do decurso normal da natureza por parte de Deus. 
Esta definição reconhece que a natureza opera por um conjunto específico de regras, mas que Deus 
controla a natureza e às vezes altera temporariamente as regras para operar os Seus próprios 
propósitos. 
     A operação de milagres é provavelmente o mais espectacular de todos os dons do Espírito Santo. 
No Antigo Testamento ficou especialmente evidente, que o Espírito Santo veio sobre os escolhidos de 
Deus e que eles fizeram coisas humanamente impossíveis. 
 
12. Procure os seguintes textos das Escrituras e declare qual milagre ocorre em cada caso, e a pessoa 
que Deus usou.  
  
a) Êxodo 14:21 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Êxodo 17:6-7 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Josué 10:12 ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Juízes 15:14 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 
  
e) 1 Reis 18:38 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
f) 2 Reis 4:35 _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
     O ministério de Jesus foi repleto de milagres. Começaram quando Ele transformou água em vinho 
num casamento (João 2:9), e terminaram com a sua ascensão corpórea para o Céu (Actos 1: 9). 
Durante o Seu ministério, Jesus andou sobre a água, alimentou cinco mil pessoas com cinco pães e 
dois peixes, curou os enfermos, expulsou demónios, e fez muitas outras obras milagrosas. Os 
Evangelhos estão repletos dos Seus milagres. 
     Jesus prometeu que quando Ele fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo, os Seus discípulos 
poderiam esperar que os mesmos milagres, e até mesmo milagres maiores, acompanhassem a pregação 
da Palavra. Os milagres não são vistos como uma finalidade em si mesmos; pelo contrário, atestam a 
validez das reivindicações do evangelho e indicam a soberania e o poder de Deus. 
     O livro de Actos regista muitos milagres dos discípulos. Na realidade, o relato no Novo Testamento 
indica a veracidade das palavras de Jesus: “E estes sinais seguirão aos que crerem ...” (Marcos 16:17). 
Embora muitos destes sinais e maravilhas milagrosas sejam englobados juntos em Actos (veja, por 
exemplo, 5:12-16), o estudo cuidadoso revela um nível aumentado de actividade milagrosa. O escritor 
aos Hebreus indica que o evangelho, nos anos iniciais da sua proclamação, foi acompanhado por 
sinais, e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo (Hebreus 2:4). Estes milagres incluíam 
a ressurreição dos mortos (Actos 9:40; 20:10), predição da fome (11:28-29), a apaziguamento da 
oposição (12:23), o castigo da cegueira pronunciado contra a oposição (13:9-12), a cura dos aleijados 
(3:6-10; 14:8-10), os demónios expulsos (16:16-18), e as cadeias da prisão rompidas (16:25-28). É 
emocionante saber que muitos milagres ainda acompanham a proclamação do evangelho hoje, porque 
o poder de Deus para operar milagres ainda está disponível hoje. 
 
13. Os milagres, que estão muito evidenciados no Novo Testamento, pretendem primariamente  (de 
acordo com a nossa discussão) 
a) satisfazer as necessidades de indivíduos dignos. 
b) demonstrar o poder de evangelistas, pastores e mestres em controlar as vidas destas pessoas. 
c) verificar as afirmações do evangelho conforme Deus escolhe de modo soberano. 
d) satisfazer a curiosidade daqueles que procuram sinais do sobre natural numa igreja ou grupo 
 

DONS DE REVELAÇÃO 
Objectivo 6. Relacione cada dom de revelação com a sua definição e com um exemplo. 
 
     Os dons do Espírito neste grupo oferecem introspecção divina especial, quando é necessária a um 
crente cheio do Espírito. O conhecimento de Deus é ilimitado, e a Sua compreensão de cada situação 
que enfrenta é perfeita. Pelos dons de revelação Ele fornece ajuda sobrenatural quando a compreensão 
humana é inadequada. 
     Devemos enfatizar que estes dons não substituem a necessidade de aprender por meio de outros 
irmãos. É importante que os crentes cheios do Espírito também devem estudar fielmente a Palavra de 
Deus. Mas há momentos quando é necessário uma revelação especial da mente de Deus. Estes 
fragmentos de sabedoria divina são fornecidos pelos dons espirituais chamados o discernimento de 
espíritos, a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. 
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O Dom de Discernir os Espíritos 
Objectivo 7. Identificar afirmações verdadeiras a respeito das actividades dos espíritos e do 
discernimento de espíritos. 
 
     A palavra discernimento é derivada de uma palavra grega que significa “um julgamento completo”. 
A tradução bíblica usada para estas lições a chama de “dom de discernir os espíritos”                          
(1 Coríntios 12:10). 
     A maioria entre nós não tem consciência da grande quantidade de actividade espiritual que ocorre a 
nossa volta todo tempo. O dom de discernir ou distinguir entre os espíritos permite um breve relance 
nesta dimensão invisível, e dá ao crente poder para julgar qual espírito está a ser usado. Há três áreas 
de actividades espirituais que precisamos de identificar: 
 
1. O Espírito de Deus. Deus é Espírito, e é-nos necessário reconhecer quando Ele está a actuar a fim  
    de que possamos cooperar com Ele. Ele actua através dos crentes cheios do Espírito que são  
    submissos a Ele, e às vezes Ele usa os Seus anjos, que são espíritos bons, para cumprir as Suas  
    ordens. 
2. Espíritos de demónios. O livro de Apocalipse fala em espíritos de demónios que farão prodígios nos  
    últimos dias (Apocalipse 16:14). Existem muitas actividades satânicas hoje na área do ocultismo e  
    da adoração aos demónios. O cristão cheio do Espírito deve saber reconhecer as actividades dos  
    espíritos de demónios, senão, poderá ser logrado. 
3. O espírito humano. É possível, também, que às vezes os crentes são levados pelo seu próprio  
    espírito ao invés de pelo Espírito de Deus. 
 
     O Espírito Santo dá a capacidade de distinguir entre os espíritos de modo que possamos reconhecer 
se uma manifestação veio da parte d’Ele, ou se é um espírito de demónios, ou se é da carne. 
     Há vários exemplos no Novo Testamento. Jesus sabia de antemão que Judas O trairia               
(João 13:21, 26). Jesus reconheceu os ardis de Satanás durante o Seu tempo de tentação               
(Lucas 4:1-12), e Ele sabia quando Satanás era a causa da enfermidade (Lucas 4:33-35; João 5:14). 
Pedro reconheceu que Simão era dominado por um espírito maligno (Actos 8:18-23). 
     O dom de distinguir entre os espíritos evitará que sejamos vítimas indefesas do logro espiritual. 
Este dom pode operar em e através de um crente cheio do Espírito (1 Coríntios 2:12-15). Não deve ser 
confundido com um espírito crítico natural, que é da carne e não do Espírito. 
     Obtemos da Primeira Epístola de João muitos discernimentos úteis a respeito da intrusão do erro na 
Igreja primitiva. Muitos anticristos, diz João, sairão de nós (2:18-19). Negavam tanto Deus quanto o 
Seu Filho (v.22). Chegando aos vários grupos de crentes, estes desordeiros ímpios procuravam desviar 
os crentes, fingindo, sem dúvida, que estavam a dar mensagens proféticas de Deus para eles (v.26, 
Apocalipse 2:14-16, 20-23; 3:9). João conclama os crentes a testar os espíritos (4:1), a distinguir entre 
o Espírito da verdade e o espírito do erro (4:6).  
     Oferece vários critérios para se julgar o facto: (1) Estas pessoas têm uma vida recta, guardam a lei, 
e procuram conscientemente evitar o pecado? (3:4-10); (2) Amam seus irmãos? (3:10); (3) Negam a 
encarnação de Cristo? (2:22 e 4.2); (4) Mantêm a sã doutrina proclamada pelos apóstolos? (2:18-19); 
(5) Compartilham as necessidades dos seus irmãos? (3:16-20); (6) Ouvem a mensagem dos apóstolos 
(4:6); (7) Seguem com obediência os mandamentos do Senhor? (5:1-3). O Senhor da Igreja nos deu 
critérios mediante os quais podemos julgar expressões vocais e ensinos espirituais. Depende de nós 
sermos sensíveis ao Espírito no nosso intimo à medida em que procuramos distinguir entre aquilo que 
é bom e proveitoso e aquilo que é falsidade. 
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14. Quais destas são afirmações VERDADEIRAS a respeito das actividades espirituais e de distinguir 
entre espíritos? 
a) A actividade espiritual somente pode vir do Espírito Santo. 
b) Os espíritos maus às vezes conseguem lograr as pessoas e desviá-las da verdade. 
c) O dom de distinguir entre os espíritos possibilita ao crente cheio do Espírito a distinguir entre o  
    Espírito da verdade e o espírito do erro. 
d) O espírito humano carnal às vezes pode imitar manifestações do Espírito. 
e) Os crentes cheios do Espírito devem ser sensíveis ao Espírito Santo e estar familiarizados com os  
    critérios para distinguir entre os espíritos a fim de evitar que sejam logrados. 
f) Qualquer pessoa pode discernir qual espírito está a ser manifestado. 
 
A Palavra da Ciência 
Objectivo 8. Reconhecer exemplos bíblicos da palavra da ciência e da palavra da sabedoria. 
 
     Já aprendemos que o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Pode revelar-nos o conhecimento de 
Deus em qualquer momento em que é necessário. Pode ser uma predição do futuro, pode ser alguma 
coisa que está a acontecer agora mesmo noutro lugar, da qual precisa de tomar conhecimento, ou pode 
ser algo do passado que precisa de lembrar. Não será dado o dom da ciência a fim de que saiba todas 
as coisas, mas só uma palavra de conhecimento no momento em que ela se torna necessária. 
     Já sentiu a necessidade de interromper aquilo que está a fazer e orar por outra pessoa que talvez 
esteja muito longe? Descobriu mais tarde que no exacto momento em que orou, aquela pessoa estava a 
passar por algum tipo de crise e precisava das suas orações? Este é um exemplo da palavra de 
conhecimento que o Espírito Santo dá ao crente cheio do Espírito que está aberto à Sua orientação. 
     Um exemplo do dom da ciência no Novo Testamento é encontrado em 2 Reis. O profeta Eliseu, 
que frequentemente foi chamado “o homem de Deus”, advertiu o rei de Israel que não devia passar por 
certo lugar porque sabia que o inimigo estaria ali. O versículo diz: “... o rei de Israel enviou àquele 
lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas 
vezes” (2 Reis 6:10). 
 
A Palavra da Sabedoria 
 
     O Espírito Santo dá-se a palavra da sabedoria para deixar saber o que fazer em tempo de crise. Esta 
não é mera sabedoria humana, baseada na experiência passada, mas uma sabedoria especial dada para 
satisfazer uma determinada necessidade. Pode incluir a palavra da ciência, ou não. 
     Aqui, também, o dom é apenas uma palavra de sabedoria. Isto significa que recebe sabedoria do 
Espírito Santo para uma determinada situação. A palavra da parte do Espírito Santo pode trazer união 
para reuniões do conselho e para sessões nas decisões eclesiásticas. E se for convocado diante dos 
concílios do mundo para ser julgado por causa da sua fé em Cristo, é encorajador saber que o Espírito 
Santo estará consigo para lhe dar a sabedoria que é necessária. 
     Actos 15 regista o relato do concílio em Jerusalém, onde os apóstolos e os presbíteros se reuniram 
para considerar a questão se os crentes deviam ser circuncidados de acordo com a lei judaica. O dom 
da palavra da sabedoria é revelada na carta que os líderes da igreja mandaram aos crentes gentios, na 
qual declararam: “Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós, não vos impor mais encargo 
algum, senão estas coisas necessárias” (Actos 15:28). 
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15. Escreva 1 antes das declarações que indicam uma palavra da ciência e 2 antes das que indicam 
uma palavra da sabedoria. 
 
_____ a) João 4:7-17 – Jesus contou a uma mulher acerca da vida passada dela. 
 
_____ b) Actos 5:27-29 – Pedro deu uma solução para um problema. 
 
_____ c) Actos 5:3 – Pedro sabia que Ananias e Safira tinham mentido acerca das suas posses. 
 
_____ d) Actos 10:19 – O Espírito Santo deu a Pedro algumas informações que não poderia ficar a  
               saber doutra forma. 
_____ e) Actos 28:26 – O Espírito Santo deu uma mensagem para Isaías acerca de como os judeus  
               corresponderiam ao evangelho. 
 
16. Declare qual dom de revelação é descrito em cada uma das seguintes frases: 
a) Uma palavra especial que deixa saber o que fazer num tempo de crise. 
b) O dom de poder saber se uma manifestação espiritual é de Deus, ou de um espírito maligno, ou de  
    um espírito humano. 
c) Uma revelação da parte do Espírito Santo dalguma coisa que precisa de saber num momento  
    especifico. 
d) O dom que fez Paulo reconhecer que havia um espírito maligno numa jovem escrava  
    (Actos 16:16-18). 
 
     Para uma discussão mais completa dos dons espirituais e do seu uso apropriado na Igreja, encorajo-
se a ler o curso do ICI, desta série, chamado Dons Espirituais de Robert L. Brandt. Lembre-se de que 
o propósito para todos os dons do Espírito é edificar, ou inspirar e fazer crescer, a Igreja – o corpo de 
Cristo. O Espírito Santo dá os dons conforme Ele quer, de modo que a Igreja experimente a 
maturidade espiritual e seja forte. 
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Auto-Teste 
 
1. Combine os nove dons de 1 Coríntios 12:7-11 (em baixo) com a definição de cada um (em cima).    
    Coloque o número da sua escolha em cada espaço em branco. 
 
_____ a) O dom que revela se uma manifestação é do Espírito Santo ou doutro espírito. 
 
_____ b) O dom de uma confiança especial que Deus fará o que pedir. 
 
_____ c) O dom que lhe dá discernimento especifico numa necessidade imediata e a capacidade de 
    lembrar algo do passado quando precisa de sabê-lo. 
_____ d) O dom das línguas desconhecidas. 
 
_____ e) O dom que interrompe o decurso da natureza. 
 
_____ f) O dom que fornece, no idioma dos ouvintes, uma explicação de uma mensagem em línguas. 
 
_____ g) O dom que traz a recuperação da enfermidade. 
 
_____ h) O dom de uma mensagem de Deus na língua dos ouvintes. 
 
_____ i) O dom que revela o que fazer num tempo de crise. 
 
1. Línguas 
2. Interpretação de línguas 
3. Profecia 
4. Fé 
5. Curas 
6. Milagres 
7. Discernimento de espíritos 
8. Palavra da ciência 
9. Palavra da sabedoria 
 
RESPOSTA CURTA. Responda as seguintes perguntas de modo tão breve quanto possível. 
 
2. Cite pelo nome três classificações de dons discutidas nesta lição. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Declare dois propósitos importantes dos dons do Espírito. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Quem pode receber dons do Espírito? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
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Respostas às Perguntas do Estudo 
 
9. Parece que pensavam que Pedro e João conseguiam curar por causa do seu próprio poder ou 
piedade. 
 
1. Apóstolos, mestres, administradores. (Possivelmente também os que podem ajudar aos outros). 
 
10. Glorificar Jesus. 
 
2. 

1 Coríntios 12:7-11 1 Coríntios 12:28-30 Romanos 12:6-8 Efésios 4:11 

sabedoria    

ciência    

fé    

dons de curar dons de curar   

operação de operadores   

maravilhas de milagres   

profecia profetas profecia profetas 

discernir os    

espíritos    

variedade de variedade de   

línguas línguas   

interpretação interpretação   

de línguas de línguas   

 apóstolos  apóstolos 

 doutores (mestres) ensinar doutores (mestres) 

 socorros exortação  

  ministério  

 governos (adm.) liderança (presidir) pastores 

  repartir  

  exercitar  

  misericórdia  

   evangelistas 

 
11. a) Verdadeira 
      b) Falsa 
      c) Verdadeira 
      d) Falsa 
      e) Falsa 
 
3. c) Quando começaram a falar em outras línguas e magnificar Deus. 
 
 
 
 



 127 

12. a) O mar foi dividido – Moisés 
      b) A água saiu da rocha – Moisés 
      c) O sol e a lua ficaram parados – Josué 
      d) 1000 filisteus foram mortos – Sansão. 
      e) O sacrifício foi consumido pelo fogo – Elias 
      f) A criança foi ressuscitada – Eliseu. 
 
4. b) expressões vocais públicas devem ser interpretadas, ao passo que expressões vocais particulares 
não precisam de interpretação. 
 
13. c) verificar as afirmações do evangelho conforme Deus escolhe de modo soberano. 
 
5. As línguas sozinhas não edificam pessoa alguma senão aquele que fala. A profecia, e as línguas com 
interpretação, edificam a igreja inteira. (Leia 1 Coríntios, capitulo 14 para uma compreensão mais 
plena desta verdade). 
 
14. a) Falsa 
      b) Verdadeira 
      c) Verdadeira 
      d) Verdadeira 
      e) Verdadeira  
      f) Falsa 
 
6. a) Falsa 
    b) Verdadeira  
    c) Verdadeira  
    d) Verdadeira  
    e) Falsa  
    f) Falsa  
    g) Verdadeira  
    h) Verdadeira 
    i) Verdadeira  
    j) Verdadeira  
    l) Falsa 
 
15. a) 1. A palavra da ciência 
      b) 1. A palavra da sabedoria 
      c) 1. A palavra da ciência 
      d) 1. A palavra da ciência 
      e) 2. A palavra da sabedoria 
 
7. A sua resposta. 
 
16. a) A palavra da sabedoria. 
      b) Discernimento de espíritos.  
      c) A palavra da ciência. 
      d) O discernimento de espíritos. 
 
8. a) 3. O fruto da fé 
    b) 4. A fé comum 
    c) 1. A fé salvífica 
    d) 2. O dom da fé 
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LIÇÃO 10 
Os Frutos Espirituais 

 
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, 
temperança. Contra estas coisas não há lei” (Gálatas  5:22-23). 
 
“A caridade é sofredora; é benigna; a caridade não é invejosa; a caridade não trata com leviandade; não 
se ensoberbece; não se porta com indecência; não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita 
mal; não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 
A caridade nunca falha ...” (1 Coríntios 13:4-8). 
 
     A ascensão de Jesus foi há quase 2000 anos atrás. Os Seus seguidores exaltam-No como o exemplo 
para todos os cristãos verdadeiros. Alguns, pelo poder do Espírito Santo, desenvolveram um carácter 
tão semelhante ao d’Ele que fizeram as pessoas se lembrarem d’Ele. Quando os conquistadores de 
almas têm testemunhado a respeito d’Ele, os ouvintes têm dito: “Oh, sim, conheço-o, é meu vizinho”. 
Ou: “Sim, conheço-o, trabalha ao meu lado na fábrica”. Até da floresta mais escura a resposta tem 
vindo. “Sim, sim, nós o conhecemos; ele visitava-nos e contava-nos a respeito de Deus”. Estavam a 
falar a respeito de pessoas que tinham permitido que o Espírito Santo produzisse nelas a natureza de 
Jesus. 
     É muito apropriado que consideremos nesta lição final os traços do carácter (ou: características da 
personalidade) de um seguidor verdadeiro de Jesus, e como estes são desenvolvidos no crente pelo 
Espírito Santo que neles habita. O apóstolo Paulo chama-os o fruto do Espírito. As características 
diferentes podem ser resumidas numa só palavra: amor. São os atributos de Deus que são produzidos 
na vida do crente pelo Espírito Santo. Eu gostaria de chamar o fruto do Espírito de expressões do 
carácter cristão. Examine-se a si mesmo à medida que estuda. Outras pessoas podem ver Jesus em si? 
 
Sumário da Lição 
FRUTO EXIGIDO 
FRUTO ANALISADO 
FRUTO GALARDOADO 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Explicar o significado do termo fruto do Espírito baseado em 1 Coríntios 13 e Gálatas 5:22-23. 
2. Declarar porque o fruto é exigido a fim de que a fala, o serviço e o sacrifício sejam eficazes. 
3. Avaliar o seu carácter cristão e determinar o que é necessário para a maturidade cristã.  
4. Ter ardente expectativa dos galardões eternos se deixar o Espírito Santo desenvolver em si a 
    semelhança de Cristo. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude esta lição da mesma maneira que estudou as lições anteriores. Procure e encontrar todos os  
    textos dados das Escrituras, e responda a todas as perguntas do estudo. Dê atenção especial à  
    pergunta da auto-avaliação, a do número 10. 
2. Como pano de fundo para a lição, leia João 15, 1 Coríntios 13, Gálatas 5, e 2 Pedro 1:5-11. 
3. Faça uma revisão da matéria que estudou na Unidade 3 e responda às perguntas do exame da  
    Unidade 3.  
 
Palavra-Chave 
purgando 
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FRUTO EXIGIDO 
Objectivo 1. Seleccionar afirmações verdadeiras que explicam porque o fruto do Espírito é necessário 
na vida do crente. 
 
     Enquanto estudava a Lição 8, provavelmente ficou a indagar a si mesmo porque Paulo escreveu 
acerca dos dons do Espírito nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, e interrompeu a sua discussão com o 
capítulo 13. Achará a resposta a esta pergunta lendo o capítulo 13. Leia os três primeiros versículos. 
Agora, conte todos os pronomes que vê naqueles três versículos. 
     O que Paulo está-nos a dizer é: “Se remover tudo quanto eu tenha dito e tudo quanto eu tenha feito, 
restará ainda o que sou realmente. No momento, o que sou é muito mais importante do que o que 
tenho dito ou o que tenho feito. 
     Conforme vimos na Lição 9, o Espírito Santo vem ajudar-nos a servir Deus. O mais importante 
para mim como pessoa, é que Ele me ajuda a ser o que Deus quer que eu seja. 
     Examinaremos mais de perto o que o apóstolo Paulo diz a respeito do fruto do Espírito, ou do 
carácter cristão. Ao fazermos isto, substituiremos a palavra amor, que ele emprega, com o termo 
carácter cristão. 
 
Na Fala 
Objectivo 2. Reconhecer o que significa ter um carácter cristão para apoiar o seu testemunho. 
 
     Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos para apoiar o meu testemunho, isto não tem 
mais valor do que os gongos barulhentos e os címbalos estridentes de um templo pagão. O meu 
testemunho leva as pessoas a virem para mim em busca de Deus. Mas se a Sua natureza não for vista 
em mim, afastam-se decepcionadas. O meu testemunho não é melhor do que os gongos e címbalos que 
chamam as pessoas aos templos vazios dos pagãos, a minha verdadeira natureza não condiz com o 
meu testemunho. 
     O Espírito Santo entrou no templo do seu corpo e deseja produzir ali o fruto do Espírito. Depois, 
quando testificar daquilo que Deus pode fazer nas vidas daqueles que o recebem, será um exemplo 
vivo do seu testemunho. As pessoas dirão: “Sim, sei como Deus é. Ele é como você”. 
 
1. O que significa ter um carácter cristão para apoiar o seu testemunho? (Escolha uma só resposta). 
a) Significa que tem uma mensagem poderosa que atrairá as pessoas para Cristo independentemente de  
    como viver. 
b) Significa que demonstra o amor de Cristo a todo o tempo, e que as pessoas são atraídas a Cristo por  
    aquilo que é, bem como aquilo que diz. 
 
No Serviço 
Objectivo 3. Completar afirmações que resumem a importância de ser, bem como de fazer. 
 
     Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que é o maior de todos os dons de expressão vocal – e 
conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, que seria o mais sublime de todos os dons de revelação 
– e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes – o que é o maior de todos 
os dons de poder – mas não tivesse um carácter cristão, eu, pessoalmente, não seria nada. 
     Não há esforço da parte do apóstolo Paulo para subestimar os dons. Estes são dons do Espírito 
Santo. São a manifestação mais sublime da mente e do poder de Deus que um ser humano pode 
exercer. Serão de grande benefício para as pessoas necessitadas. Os membros da Igreja serão 
edificados. A sabedoria e o conhecimento espirituais serão compartilhados. As montanhas serão 
removidas. Deus será louvado, e eu talvez seja estimado como servo de Deus, possuindo muitos dons. 
Mas se eu não possuir fruto do carácter cristão, consto vazio diante de Deus. 
     Jesus afirmou: “Pelos seus frutos os conhecereis ...” (Mateus 7:16). Acrescentou: “Muitos me dirão 
naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome? e em teu nome não expulsámos 
demónios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi, abertamente: Nunca vos 
conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade” (Mateus 7:22-23). 
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     O serviço a Deus, como parte da adoração é o ministério mais sublime que uma pessoa pode 
cumprir. Quando, no entanto, o servo cristão fica em pé diante do seu Mestre, será julgado de acordo 
com aquilo que ele é e galardoado (recompensado) de acordo com aquilo que ele fez                  
(Mateus 24:45-51). 
     Há uma razão para isto. O Espírito Santo está a preparar governantes para o reino vindouro de 
Cristo. Visto que reinarão com Cristo, devem ser como Ele. As posições serão atribuídas na base da 
semelhança a Cristo, e não somente pelo desempenho. Cristo reinará com ceptro de ferro, com tal 
justiça, rectidão e amor. Logo, Ele procurará governantes com motivação cristã pura e com atitudes 
semelhantes às de Cristo (Apocalipse 2:26-27). 
     Os cargos políticos às vezes são conquistados na base das realizações alardeadas e das promessas 
futuras, ao invés do que no carácter piedoso. No reino de Cristo, o que é contará por mais do que 
aquilo que tenha feito. Esta é a mensagem de 1 Coríntios 13. 
     Este facto torna iguais os crentes. O simples membro da Igreja tem a mesma oportunidade para ser 
como Jesus como o mais alto oficial eclesiástico. Os dois possuem o mesmo Espírito Santo no templo 
do seu corpo, e Ele procura produzir neles o fruto do Espírito. 
 
2. Preencha os espaços em branco para completar as seguintes afirmações: 
 
a) Primeiro Coríntios 13 diz que o que nós ______________________________________________ é 
  
    mais importante do que nós _________________________________________________________ 
 
b) Aqueles que querem reinar com Cristo devem ___________________________________________ 
 
c) Jesus disse que seríamos conhecidos por nossos (as) ______________________________________ 
  
    Isto significa que demonstraremos o que somos mediante nosso (a) __________________________ 
 
No Sacrifício 
Objectivo 4. Explicar o relacionamento entre o sacrifício e o evidenciar de um carácter cristão, 
baseado em 1 Coríntios 13:3. 
 
     Ainda que distribuis se toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o 
meu corpo para ser queimado, e não tivesse carácter cristão, nada disso me aproveitaria. 
     Deus ama os pobres. Tiago adverte nos seus escritos que nos últimos dias os ricos chorarão e 
prantearão. Porquê? Por causa do modo que oprimiram os pobres trabalhadores, aos quais não 
pagaram o salário por estes merecidos (Tiago 5:1-4). Deus fica contente quando as riquezas são 
repartidas com os necessitados. Dar aos pobres fica mais perto da manifestação do carácter cristão do 
que falar em prol de Deus, ou exercer outros dons, mas não está à altura do padrão do fruto do 
Espírito. O que der certamente beneficiará os pobres, pelo menos um pouco; mas a sua motivação para 
dar deve advir da natureza de Cristo dentro de si. 
     Quando Paulo fala em entregar o seu corpo às chamas (1 Coríntios 13:3) não sabemos se ele se 
refere ao martírio, ou a algum tipo de abnegação sacrificial em prol de uma causa religiosa, que era 
comum nos seus dias. Seja qual for a causa, estava a dizer, essencialmente: “Ainda que eu me submeta 
à morte mais dolorosa possível para demonstrar a minha dedicação religiosa, se eu não possuir o fruto 
do Espírito, o carácter cristão, nada disso me aproveitaria”. 
 
3. Qual é o padrão do fruto do Espírito? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Quando é que o contribuir aos pobres, ou o sacrifício de si mesmo, são aceitáveis ou  agradáveis a 
Deus? 
 
__________________________________________________________________________________ 
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5. Porque, suporia, o apóstolo Paulo deu a ilustração de dar o corpo para ser queimado, no sentido de 
enfatizar a importância de possuir o fruto do Espírito? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Circule a letra que antecede as afirmações VERDADEIRAS que explicam porque o fruto do 
Espírito é necessário na vida do cristão.  
a) O apóstolo Paulo indicou que aquilo que sou é mais importante do que aquilo que digo ou faço. 
b) Falar em línguas tem pouco valor, ou nenhum, quando é comparado corno fruto espiritual. 
c) Se eu não tiver o carácter de Cristo, tudo quanto eu fizer está sem sentido. 
d) As pessoas serão atraídas a Cristo mais por aquilo que digo do que por aquilo que sou.  
e) Posso possuir todos os dons do Espírito e ainda não ser nada. 
f) Se eu não quiser comparecer vazio diante de Deus, devo possuir o fruto do Espírito. 
g) Jesus disse que reconheceremos os Seus discípulos pelos seus dons. 
h) A nossa posição futura no reino de Deus será baseada na nossa semelhança a Cristo. 
 

O FRUTO ANALISADO 
 
Definição 
Objectivo 5. Identificar palavras que reflectem aquilo que o amor é ou faz. 
 
     Não há dúvida quanto a isto: o carácter cristão é vital. Mas o que é, e como poderei saber se o 
possuo? Os versículos com que começamos esta lição nos oferecem a resposta. Neles, encontramos os 
vários aspectos do carácter cristão, ou o fruto do Espírito. Enquanto os estudar, pergunte a si mesmo se 
possui estes atributos de Cristo. 
 
7. Escreva os nove frutos do Espírito citados em Gálatas 5:22-23. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O carácter cristão verdadeiro expressa-se no fruto do Espírito, que é resumido no amor. Do amor 
surgem todos os outros atributos de Deus que são desenvolvidos no crente pelo Espírito Santo que nele 
habita. É por isso que 1 Coríntios 13:4-8 pode ser chamado o padrão de medida divino para um cristão 
verdadeiro. 
     A palavra caridade ou amor neste texto das Escrituras é a tradução da palavra grega ágape. Este é 
um amor que flúi directamente de Deus: “... o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo 
Espírito Santo que nos foi dado” (Romanos 5:5). É um amor de tamanha profundidade que levou Deus a 
dar o Seu único Filho como sacrifício pelos nossos pecados (João 3:16). É o amor de Jesus por nós: 
“Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos         
(1 João 3:16); veja também João 15:2-13. 
     Parafraseamos aqui o que certo estudioso da Bíblia, A. T. Pierson, diz a cerca do amor e do fruto do 
Espírito: 
 
“O amor: O gozo é o amor que se regozija, a paz é o amor no repouso confiante, a longanimidade 
(paciência) é o amor na provação, a benignidade é o amor no convívio, a bondade é o amor em acção, 
a fé (fidelidade) é o amor em perseverança, a mansidão é o amor em treinamento, a temperança (auto-
controle) é o amor na disciplina”. 
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     Se possuir este tipo de amor, que é o carácter cristão verdadeiro, está paciente (1 Coríntios 13:4-7). 
O que seja que for que tiver de suportar, não perderá o controle, nem dirá coisas das quais terá de se 
arrepender mais tarde. 
Será bondoso com aqueles que lhe causam injúrias. 
Não invejará as posições ou as posses dos outros, mas ficará satisfeito com aquilo que Deus lhe deu. 
Não se jactará das suas próprias realizações, mas deixará que os lábios doutra pessoa falem o seu 
louvor, e, então, dará a Deus a glória. 
Não será orgulhoso, porque sabe que tudo quanto tem é um dom de Deus, e o que fizer será feito pela 
Sua força. 
Não será descortês. O cristão verdadeiro trata todas as pessoas com respeito independentemente da 
posição ou categoria que ela tem na vida. 
Não procurará os seus próprios interesses, mas, pelo contrário, considerará Deus em primeiro lugar e 
os outros antes de si mesmo. 
Não ficará magoado ou facilmente irado, mas praticará a qualidade de ser passível ao ser ofendido. 
Não manterá um registo de males cometidos contra si, mas sempre perdoará com rapidez. 
Não se deleitará com a iniquidade de qualquer tipo, mas lembrar-se-á de como Cristo estava disposto 
a sofrer por nós por causa disto. 
Regozijar-se-á com a verdade. Sempre protegerá o que é certo. 
Sempre confiará e crerá naquilo que é verdadeiro. Sempre esperará naquilo que Deus prometeu. 
Sempre perseverará (ficará firme), suportando tudo quanto for necessário até que a fé torne-se visível 
– até que aquilo que espera torne-se realidade. 
 
8. Circule a letra que antecede definições daquilo que o amor é ou faz. 
a) Auto-controle     
b) Procura os seus interesses    
c) Sofredor (abnegado)     
d) Manso      
e) Humilde       
f) Grosseiro      
g) Paciente      
h) Regozija-se sempre     
i) Pacifico 
j) Invejoso 
l) Irrita-se facilment 
m) Persevera 
n) Protebge a verdade 
o) Orgulhoso 
p) Esperançoso 
q) Bondoso 
 
Aplicação 
Objectivo 6. Aplicar o fruto do Espírito conforme é revelado na vida de Cristo, à maneira como é 
revelado na sua própria vida. 
 
     Posso imaginar você a dizer:”Quem mesmo pode ficar à altura de um padrão como aquele?” Na 
realidade, só uma pessoa o fez. O Seu nome é Jesus. Pode colocar o nome d’Ele antes de cada um 
destes traços de carácter, que se encaixa com perfeição! Jesus não pede da nossa parte coisa alguma 
que Ele mesmo não fez, e Ele fê-lo no poder do mesmo Espírito Santo que habita em nós. 
     Cristo é o nosso exemplo. Não é possível imitá-Lo ou copiá-Lo nas nossas forças exclusivamente. 
Devemos permitir que sejamos moldados à Sua imagem pelo Espírito Santo. Somos participantes da 
Sua natureza (2 Pedro 1:4). O ponto até o qual participamos determinará quão perto chegamos à 
medida de uma pessoa perfeita em Cristo. 
 
 
 



 133 

9. Aqui há alguns exemplos da natureza divina de Cristo manifestados na Sua vida na terra. Combine 
cada passagem das Escrituras (à esquerda) com o fruto do Espírito que ilustra (à direita). Leia cada 
passagem das Escrituras cuidadosamente. 
 
_____ a) João 14:27    1. Amor 
 
_____ b) Isaías 53:7    2. Gozo 
 
_____ c) Hebreus 4:15    3. Paz 
  
_____ d) 2 Pedro 3:9    4. Longanimidade  
  
_____ e) Lucas 22:42    5. Benignidade  
 
_____ f) 1 João 3:16    6. Bondade 
  
_____ g) Mateus 4:1-11    7. Fé 
 
_____ h) Isaías 53:8-9    8. Mansidão 
 
_____ i) João 8:3-11    9. Temperança 
  
_____ j) Hebreus 12:2  
 
_____ l) Actos 10:38 
  
_____ m) Mateus 18:21-22 
 
     Agora, examinemos a nós mesmos. A maioria de nós é um pouco como um dos alunos que fez a 
nossa escola bíblica. Rui realmente não gostava das provas. Suspirava e gemia, e raras vezes respondia 
a todas as perguntas. Em certa ocasião, deixou todas as provas em branco, e escreveu, atravessando a 
parte debaixo da página: “Cristo é a resposta”. Mas a professora estava à altura da situação, escreveu, 
atravessando a parte de cima da página. “Cristo nota 10. Rui nota O”. 
     Talvez isto seja divertido, mas tem algo a ver com o dia do nosso exame final. Sei que a nota de 
Cristo pelo seu carácter cristão é 100, mas certamente quero que a minha nota seja melhor do que 
aquela de Rui, e você? 
     Paulo diz-nos que seremos julgados por Jesus, segundo o seu evangelho (Romanos 2:16). Talvez   
1 Coríntios 13 seja exactamente a passagem que será usada no tribunal de Cristo como base para 
escolher aqueles que terão posições de responsabilidade no Seu reino vindouro. Esta definição do fruto 
do Espírito que Paulo nos deu pode ser uma “auto-avaliação” que podemos estudar tantas vezes 
quanto queremos para nos preparar para a nossa prova final. 
     Tudo quanto Deus requer no carácter cristão é citado nestas passagens das Escrituras que 
estudámos como fruto do Espírito. Todos são atributos de Deus, os traços do Seu carácter. Não pode 
produzi-los sozinho – deve permitir que cresçam do seu relacionamento pessoal com o Espírito Santo. 
Ele produzirá estes frutos em si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 134 

10. Faça um gráfico semelhante ao exemplo dado abaixo, e enumere todos os frutos do Espírito de 
Gálatas 5:22-23 e 1 Coríntios 13. Registe o seu próprio progresso em desenvolver cada um destes 
frutos. Peça que o Espírito Santo produza em si a medida de Jesus Cristo. Qual padrão atingiu? 
 

Posso ver este fruto na minha vida: 

FRUTO 
Nunca Raras 

vezes 
Algumas 

vezes 
Frequentemente Usualmente Sempre 

Caridade       

Gozo, etc       
 
FRUTO GALARDOADO 
Objectivo 7. Afirmar três galardões da frutificação, e citar um texto das Escrituras para apoiar cada 
um deles. 
 
     Tempo houve em que eu era adolescente, mas agora sou avô. Pode acreditar que houve muitas 
experiências de aprendizagem entre as duas etapas. Algumas foram agradáveis, e algumas não foram 
tão agradáveis, mas todas eram necessárias. 
     “Necessárias para quê?” talvez pergunte. Ora, se fossem necessárias somente para esta vida, até a 
hora em que eu estaria pronto para viver, a vida teria chegado ao fim! Não, o Espírito Santo está a 
preparar-me para uma coisa mais importante no futuro próximo – algo maior do que eu possa sequer 
imaginar! O fruto do Espírito, o meu carácter cristão, está a ser desenvolvido em mim pelo Espírito 
Santo para o meu lugar na eternidade! 
     Olhemos os seis últimos versículos de 1 Coríntios 13 e notemos alguns benefícios eternos. 
 
É Eterno 
 
     O carácter cristão é a única parte da eternidade que pode possuir bem agora. Tudo o mais termina: 
“... mas, havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desa-
parecerá” (8). 
     As profecias já não serão necessárias quando virmos Jesus, então terminarão. Serão meras 
lembranças depois de terem sido cumpridas.  
     As línguas, tanto as conhecidas quanto as desconhecidas, serão silenciadas quando um tipo de 
comunicação muito superior tornar-se possível mediante o Espírito. Já não haverá barreiras 
linguísticas.  
     Os conhecimentos limitados que possuímos passará, porque a profecia, as línguas e o conhecimento 
actual são, na melhor das hipóteses, somente revelações parciais de Deus para esta vida presente. 
Permanecerá somente o estado do nosso desenvolvimento de carácter conforme é no fim desta vida. O 
amor nunca falha permanecerá. O carácter cristão é eterno (1 Coríntios 13:8, 13). 
 
11. (Escolha a melhor resposta). A razão porque não precisamos das línguas, da profecia, e do 
conhecimento limitado no reino eterno de Cristo é que: 
a) quando estivermos na Sua presença, já não precisaremos destas revelações parciais, porque O  
    veremos e O conheceremos como Ele é. 
b) não teremos necessidade alguma de comunicação no Seu reino. 
c) quando reinarmos com Ele, não teremos mais necessidade do poder do Espírito Santo operando em  
    nós. 
 
Traz a Maturidade 
 
     Começamos a nossa vida no Espírito com o novo nascimento, conforme vimos nas lições 
anteriores. Depois, à medida que somos alimentados na Palavra sob os cuidados vigilantes do Espírito 
Santo, crescemos pela instrução e pela experiência.  
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     Todos nós somos filhos de Deus em várias etapas de maturidade espiritual, uma vez que tenhamos 
experimentado o novo nascimento. O tempo que cada um de nós tem como cristão, no entanto, tem 
pouca coisa a ver com o estado da nossa maturidade cristã. 
     O Espírito Santo pode produzir o fruto do carácter cristão na nossa vida só à medida que 
cooperamos com Ele. Alguns crentes cheios do Espírito passam alguns anos a aprender apenas umas 
poucas lições. As línguas, a profecia, e até mesmo o conhecimento são úteis, e são dons maravilhosos 
do Espírito Santo, mas a sua presença na nossa vida nem sempre é uma indicação da nossa maturidade 
cristã. A medida da nossa maturidade em Deus, conforme já vimos, depende de quão bem temos 
permitido que o Espírito Santo produza os traços do carácter de Jesus nas nossas vidas. 
 
12. Leia João 15:1-5. Estas são as palavras de Jesus. Quais condições Ele lhe dá para frutificar? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Permanecer em Cristo envolve a união com Ele (vv. 1-2); a limpeza ou a poda (disciplina) pelo Pai 
(v. 2); e a frutificação (v. 5). Estas são as condições da frutificação. 
 
13. Em 2 Pedro 1:5-8 achamos o processo para a cultivação dos frutos do Espírito. Complete o gráfico 
abaixo escrevendo a progressão que Pedro nos exorta a seguir ao desenvolver a  maturidade cristã. 
Note onde tudo termina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pedro continua, dizendo: “Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão 
ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, aquele em quem não há 
estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos 
pecados” (2 Pedro 1:8-9). 
 
Traz a Plenitude 
 
     Quando finalmente parecermos diante de Jesus, o nosso exemplo, saberemos como deveria ser um 
cristão plenamente desenvolvido. Conforme, disse o apóstolo Paulo: “Porque, agora, vemos por 
espelho, em enigma, mas, então, veremos face a face ...” (1 Coríntios 13:12). Agora, é como olhar num 
espelho embaçado, mas então nos veremos conforme Deus nos vê. Agora, temos a fé para nos ajudar, 
e a esperança para nos estimular, mas estas não são eternas. As duas tornar-se-ão claras quando virmos 
Jesus. 
     A única maneira de experimentar a plenitude do nosso galardão é produzir o fruto do Espírito na 
nossa vida. Conforme Pedro nos faz lembrar: “Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a 
vossa vocação e eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis; porque assim vos será 
amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo”                    
(2 Pedro 1:10-11). 
 
14. Afirme três galardões da frutificação conforme o nosso estudo das últimas páginas, e cite um texto 
das Escrituras para apoiar cada um. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

Fé 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA. Circule a letra que antecede a melhor resposta a cada pergunta. 
 
1. O termo fruto do Espírito refere-se a  
a) dons espirituais. 
b) profecia e sacrifício. 
c) a semelhança a Cristo. 
 
2. As características do fruto espiritual são desenvolvidas no crente:  
a) pelo Espírito Santo. 
b) pela instrução e a experiência. 
c) pelos seus próprios esforços de ser como Jesus. 
 
3. A parte do crente em desenvolver o carácter cristão é:  
a) procurar imitar ou copiar pastores. 
b) viver conforme a lei. 
c) permitir que o Espírito Santo desenvolva o fruto nele. 
 
4. O fruto do Espírito, ou o carácter cristão, pode ser melhor resumido pela palavra:  
a) ágape (amor).   
b) serviço. 
c) fé. 
d) testemunho  
 
5. Qual destes é o mais importante para mim como crente?  
a) O que digo.   
b) O que sou. 
c) O que faço. 
d) O que sinto. 
 
6. Posso ter todos os dons do Espírito e ainda não ter nada a não ser que eu também tenha: 
a) poder. 
b) línguas. 
c) revelação da parte de Deus. 
d) amor. 
 
7. No reino de Deus, as posições daqueles que reinam com Cristo serão baseadas em seu/sua: 
a) desempenho passado somente. 
b) desejos. 
c) semelhança a Cristo. 
d) experiência na adoração. 
 
8. O auto-controle é o amor em: 
a) acção. 
b) disciplina. 
c) tentação. 
d) convívio. 
 
9. A única coisa que permanecerá na eternidade é: 
a) esperança. 
b) profecia. 
c) fé. 
d) carácter cristão. 
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10. O processo para cultivar o fruto do Espírito citado em 2 Pedro 1:5-8, começa e termina com as 
      palavras: 
a) Fé – auto-controle. 
b) Bondade – piedade. 
c) Fé – amor. 
d) Amor – perseverança 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
8. Deve ter circulado todas as outras letras menos b), f), j), l), e o). 
 
1. b) Significa que demonstra o amor de Cristo todo o tempo, e que as pessoas são atraídas a Cristo por 
aquilo que é bem como por aquilo que diz. 
 
9. É desta maneira que os combinei: 
a) 3. Paz   
b) 8. Mansidão  
c) 9. Temperança  
d) 2. Gozo  
e) 7. Fé 
f) 1. Amor 
g) 9. auto-controle 
h) 6. Bondade 
i) 5. Benignidade  
j) 2. Gozo 
l) 6. Bondade  
m) 4. Paciência 
 
2. a) somos, fazemos. 
    b) ser como Ele. 
    c) frutos, carácter cristão. 
 
10. Sua resposta. 
 
3. O amor, ou o carácter cristão. 
 
11. a) quando estivermos na Sua presença, já não precisaremos destas revelações parciais. 
 
4. Quando é feito com o tipo de amor que Cristo tem por nós. 
 
12. A fim de frutificar, deve permanecer n’Ele. 
 
5. A sua resposta. Eu diria que ele queria impressionar-nos com o facto de que demonstrar o amor, 
conforme Cristo demonstra, revela que esta é a única coisa que contará na eternidade. Ele usou o 
sacrifício de Si mesmo como o acto mais extremo que uma pessoa pode fazer, para demonstrar que 
aquilo que somos é mais importante. 
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13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. a) Verdadeira 
    b) Falsa 
    c) Verdadeira 
    d) Falsa 
    e) Verdadeira 
    f) Verdadeira 
    g) Falsa 
    h) Verdadeira 
 
14. O fruto espiritual, ou o amor, é eterno (intemporal): l Coríntios 13:8, 13.  
    Traz a maturidade cristã, ou a semelhança a Cristo: 2 Pedro 1:8.  
    Traz a plenitude: 2 Pedro 1:10-11. 
 
7. Amor (caridade), gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé (fidelidade), mansidão, 
temperança (auto-controle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fé 

Virtude  
 

(bondade) 

Ciência 

Temperança 

 

Paciência 

 
 

Piedade 

 

Amor fraternal 

Caridade 
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GLOSSÁRIO 
                   Lição
  
Aba   palavra aramaica que significa Pai       6 
 
adejar   dar voos curtos e repetidos sem direcção certa; esvoaçar     4 
 
administrador   uma pessoa que leva a efeito deveres executivos (de liderança)     9 
 
antónimo  palavras ou locuções de significação oposta       6 
 
aperfeiçoamento acto de tornar perfeito          8 
 
arrependido  expressando ou demonstrando tristeza pelo pecado, e um desejo de   3 

se transformar             
 
arrependimento o acto ou processo de mudar de opinião; ficar triste pelo pecado e    6 

desviar-se dele              
 
aspecto terrível a capacidade de inspirar reverência, temor e assombro      8 
 
astronomia  a ciência dos corpos celestes (tais como o sol, a lua e as estrelas)   4 
 
astrónomo  perito no estudo dos corpos celestes       4 
 
blasfémia  o acto de insultar Deus ou de demonstrar falta de reverência a Deus    1 
  
cânon   uma lista autorizada de livros aceites como Escrituras Sagradas     3   
 
celestial  do céu, relacionado com o céu, ou o que sugere o céu     4 
 
comissionado  dando autoridade para agir em prol de outra pessoa, ou no seu lugar    1 
 
convicção  a condição de estar convicto de um erro; uma crença forte    3 
 
discernimento  introspecção aguda; a perícia em distinguir entre      9 
 
discernindo  separando ou distinguindo entre           9 
 
distinguir  marcar como separado ou diferente        9 
 
encarnado  tendo forma humana; Jesus é o Filho Encarnado de Deus, que assumiu    2 

a forma humana          
 
espontâneo  que se desenvolve sem influência externa aparente; não planeado;    7 

automático            
 
glorificado  recebeu louvor, honra ou distinção        6 
 
ilumina  instrui; dá luzes para; fornece conhecimento; torna claro     10 
 
iluminação  o estado de se tornar claro; brilho esclarecedor      5 
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inspiração  literalmente quer dizer “soprado por Deus”. Refere-se à operação   5 
nos escritores da Bíblia quando foram movidos pelo Espírito a  
escreverem tudo o que Deus quis revelar, mas ao mesmo tempo  
controlados de tal maneira, que não escreveram nada de sua própria  
vontade            

 
interpretação  o acto ou resultado de explicar o significado de alguma coisa    9 
 
intérprete  quem explica o significado de alguma coisa      3 
 
meeiro   aquele que planta em terreno alheio, repartindo o resultado das     6 

plantações com o dono das terras          
 
martírio  sofrer a morte por causa da sua fé religiosa ou em prol de outra causa 10 
 
motivação  uma força tal como uma necessidade ou desejo que leva uma pessoa a 10 

agir          
 
omnipotente  tendo poder ilimitado         2 
 
omnipresente  estando presente em todo o lugar       2 
 
omnisciente  sabedor de todas as coisas        2 
 
ordálio   uma provação ou experiência severa        5 
 
outorga  uma dádiva ou oferta da plenitude de abundância de alguém    7 
 
pairar   adejar sem sair do mesmo sítio        4 
 
paracletos  refere-se ao Espírito Santo como Consolador      3 
 
Pentateuco  os primeiros cinco livros do Antigo Testamento      7 
 
pentecostal  relacionado com a experiência do baptismo no Espírito Santo; pessoa   7 

que teve esta experiência          
 
plenitude  o enchimento por dentro        7 
 
porta-voz  quem fala como representante de outra pessoa      7 
 
presunçoso  orgulhoso, pretensioso         7 
 
profecia  uma expressão vocal inspirada         9 
 
purgando  removendo; livrando-se de        10 
 
receptivo  capaz de receber, ou inclinado a receber       7 
 
revelação  tornar conhecida alguma coisa antes não conhecida     3 
 
reverência  honra ou respeito; temor profundo com adoração     8 
 
sistema solar  o sol com o grupo de corpos celestes que são presos pela atracção   4 

daquele e que revolvem ao redor dele         
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sobrenatural  além do natural ou normal; de Deus, relacionado com Deus    9 
 
Trindade  as três Pessoas da Divindade: o Pai; o Filho e o Espírito Santo    2 
 
Três em Um  três em um; concernente à Trindade        2 
       
Unção   no Antigo Testamento, o derramamento do óleo sobre a cabeça para    5 

designar alguém para um propósito especial; no Novo Testamento, o  
Espírito Santo vindo sobre alguém para lhe dar capacitação para um 
propósito especial          
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RESPOSTAS PARA OS AUTO-TESTES 
 
Lição 1 
 
  1. Falsa 
  2. Verdadeira 
  3. Verdadeira 
  4. Verdadeira  
  5. Falsa 
  6. Verdadeira 
  7. Falsa 
  8. Falsa 
  9. Verdadeira 
10. Verdadeira 
11. problemas 
12. desejos 
13. experiência 
14. relacionamento 
15. maturidade 
16. completa 
17. A capacidade de sentir, saber, e de escolher. 
18. Jesus, o apóstolo Paulo, e o próprio Espírito Santo 
19. Porque Ele é uma Pessoa, Ele por amar-me, e eu posso retribuir o Seu amor. Ele também pode 
      amar as outros através de mim. 
20. Qualquer destas respostas: Contra Ele pode-se mentir, resistir, insultar, blasfemar, pecar. 
 
Lição 2 
 
  1. Falsa 
  2. Verdadeira 
  3. Verdadeira 
  4. Falsa 
  5. Falsa 
  6. Verdadeira 
  7. Verdadeira 
  8. Falsa 
  9. Verdadeira 
10. Verdadeira 
11. Falsa 
12. Verdadeira 
13. Deve ter circulado todas as outras letras, menos b), d) e j). 
14. Pela associação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em cada. 
15. Porque Ele possui os atributos da divindade, Ele dá-me vida espiritual, poder, santidade, e 
      companheirismo. 
 
Lição 3 
 
  1. c) Criador. 
  2. d) Alguém separado para ajudar. 
  3. b) regeneração. 
  4. a) nascimento espiritual 
  5. c) Satanás 
  6. a) Ele disciplina-nos. 
  7. d) Perfeição 
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  8. c) Intercessor 
  9. a) Guia 
10. Qualquer par: Trazer as coisas de Cristo à nossa lembrança, testificar a respeito de Cristo, guiar 
      nos para toda a verdade, glorificar Cristo, dar-nos um conhecimento dos eventos futuros no plano  
      de Deus. 
11. Jesus, o Espírito Santo, o crente. 
 
Lição 4 
 
  1. b) pouca coisa acerca do envolvimento individual, mas enfatiza a pluralidade do único Deus 
          eterno e o facto de ser Ele o Criador de todas as coisas.  
  2. c) A necessidade que o homem tem a redenção. 
  3. a) antes do princípio do tempo. 
  4. b) a preexistência da Trindade em relação ao tempo da criação. 
  5. a) o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 
  6. c) mover-Se em poder para cumprir o decreto divino. 
  7. c) Outorgando o fôlego da vida que fez do homem um ser espiritual. 
  8. a) sustentando tudo quanto foi criado. 
  9. b) demonstrar a Sua glória e receber glória. 
10. b) Adorár-Lhe e Obedecer-Lhe 
11. b) O homem foi formado por Deus do pó 
12. b) O povo não estava pronto para receber a revelação de um Deus Três em Um. 
 
Lição 5 
 
  1. c) agindo à altura naquilo que ouvimos. 
  2. b) alterou-se à medida em que foi passado adiante. 
  3. d) sem erro. 
  4. b) revelação. 
  5. a) As Escrituras na sua mais plena extensão foram inspiradas pelo Espírito Santo. 
  6. c) compreender o significado das Escrituras. 
  7. a) A unidade da Bíblia. 
  8. c) ainda está a fazer hoje o que ele diz que fará na vida dos homens. 
  9. c) a Sua mensagem é ainda eficaz nas vidas dos homens. 
10. b) o Seu baptismo. 
11. e) respostas a) e c). 
12. a) governando pelo Espírito. 
 
Lição 6 
 
1. a) Esta é uma obra do Espírito Santo. 
2. b) Embora seja o Espírito Santo que convence o pecador 
3. b) O arrependimento envolve uma mudança... somente sentir tristeza, pelos seus pecados não é  
        suficiente, precisa de uma mudança no íntimo. 
4. b) Já não vivo de acordo com a natureza pecaminosa. 
5. a) Quando o Espírito passa a residir em mim, recebo benefícios pessoais... 
6. a) À medida que me entrego ao controle do Espírito Santo, Ele capacita-me a separar do  
        pecado para Deus. 
7. b) Quando o Espírito Santo me dá o novo nascimento... 
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Lição 7 
 
  1. Falsa 
  2. Verdadeira 
  3. Verdadeira 
  4. Falsa 
  5. Verdadeira 
  6. Falsa 
  7. Verdadeira 
  8. Falsa 
  9. Verdadeira 
10. Verdadeira 
11. Falsa 
12. Verdadeira 
 
Lição 8 
 
  1. d) o Espírito Santo. 
  2. a) pavor. 
  3. b) honrar Deus e submeter-nos a Ele. 
  4. b) leva-nos a aproximarmo-nos de Deus com reverência porque reconhecemos a Sua santidade 
  5. c) glorificando Deus. 
  6. a) serviço. 
  7. a) tudo quanto fazemos pode ser um meio de culto espiritual. 
  8. Verdadeira. 
  9. Verdadeira. 
10. Falsa. 
11. Verdadeira. 
12. Falsa. 
13. Verdadeira. 
14. Verdadeira. 
15. Verdadeira. 
16. Verdadeira. 
17. Falsa. 
18. Falsa. 
19. Verdadeira. 
20. Verdadeira. 
 
Lição 9  
 
1. a) 7. Discernimento de espíritos                 
    b) 4. Fé      
    c) 9. Palavra de Sabedoria   
    d) 1. Línguas     
    e) 6. Amor. 
    f) 2. Interpretação de línguas. 
    g) 5. Curas 
    h) 3. Profecia 
    i) 8. Palavra da ciência 
2. Dons de expressão vocal, dons de poder e dons de revelação. 
3. Edificar a Igreja, glorificar Cristo. 
4. Qualquer crente cheio do Espírito. (Mas são dados conforme o Espírito Santo escolhe. Somos  
    encorajados a desejar os dons do Espírito. Isto sugere que aqueles que desejam sinceramente os  
    dons são aqueles que o Espírito Santo escolhe). 
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Lição 10 
 
  1. c) Semelhança a Cristo. 
  2. a) o Espírito Santo. 
  3. c) permitir que o Espírito Santo desenvolva o fruto nele. 
  4. a) agápe (amor) 
  5. b) o que eu sou. 
  6. d) amor. 
  7. c) semelhança a Cristo. 
  8. b) disciplina. 
  9. d) Carácter cristão. 
10. c) fé – amor. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


