
 32 

LIÇÃO 7 
Tem Um Auxiliador 

 
Nesta Lição Estudará... 
O Espírito Santo é o seu Auxiliador. 
O fruto do Espírito Santo 
Andar no Espírito 
O poder do Espírito Santo na Sua vida 
Os dons do Espírito Santo 
 
O ESPÍRITO SANTO É O SEU AUXILIADOR 
     Nesta altura é capaz de estar a pensar: “Isto é muito complicado para mim. Não sei se consigo 
viver uma vida cristã bem sucedida ou não. Há tantas coisas para fazer que nem consigo lembrar-me 
de tudo e muito menos fazê-lo!” 
     Não desanime! Não é tão complexo como parece, pois o Espírito Santo vai ser o seu Auxiliador. A 
vida cristã não consiste numa série de regulamentos, e não depende dos seus próprios esforços. A vida 
cristã está baseada na sua aceitação daquilo que Deus já fez em seu favor e na sua disposição de 
deixar o Espírito Santo habitar em si e fazer da sua vida o que Ele quiser. 
 

Para Fazer 
 

1 Quem é o Auxiliador que Deus mandou para ficar sempre consigo? 
 a) um padre. 
 b) um pastor. 
 c) o Espírito Santo. 
 
2 A vida cristã é... 

a) uma série de regulamentos a que deve obedecer. 
b) o resultado dos seus constantes esforços no sentido de ser bom. 
c) uma tentativa de imitar Jesus Cristo. 
d) o resultado da habitação e actuação do Espírito Santo na sua vida. 

 
     O Espírito Santo pode estar em toda a parte ao mesmo tempo. Quando Jesus Cristo andava na 
Terra, só podia estar num determinado lugar num dado momento. Ao voltar para o céu, Ele enviou o 
Espírito Santo para ficar sempre com todos os crentes, habitando nas nossas almas, guiando-nos e 
ajudando-nos nos nossos problemas. 

Para Fazer 
 

3 O Espírito Santo veio para habitar... 
 a) em todos os crentes ao mesmo tempo. 
 b) em alguns poucos crentes privilegiados. 
 
O FRUTO DO ESPÍRITO SANTO 
     A presença do Espírito Santo na sua vida produz certos resultados, chamados em conjunto “o fruto 
do Espírito”. Ele dá-lhe o desejo de fazer o que é certo, proporcionando-lhe também a energia e a 
coragem para fazê-lo. À medida que for deixando que Ele o guie e ajude, o Espírito Santo irá 
desenvolver em si um carácter e personalidade dignos de um crente. As suas boas atitudes, a maneira 
de falar e agir, etc., são como um fruto delicioso. Os seus amigos e familiares vão gostar da presença 
cristã que emana de si, mas acima de tudo o fruto do Espírito vai agradar ao seu Pai celestial. 
 
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, 
temperança” (Gálatas 5:22). 
 
“Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos” (João 15:8). 
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Para Fazer 
 

4 “O fruto do Espírito” refere-se... 
 a) às almas ganhas numa campanha evangelística. 
 b) às boas qualidades produzidas pelo Espírito Santo no nosso carácter. 
 
5 Decore Gálatas 5:22-23. 
 
ANDAR NO ESPÍRITO 
     É natural que queiramos fazer aquilo de que gostamos; isto é característico da natureza humana. 
Queremos fazer o que nos agrada em vez daquilo que agrada a Deus. É por isso que devemos escutar 
a voz do Espírito Santo, incitando-nos a fazer a vontade de Deus e mostrando-nos como agir. 
  
“Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne... Se vivemos no Espírito, 
andemos também no Espírito” (Gálatas 5:16, 25). 
 

Para Fazer 
 

6 As palavras “jamais satisfareis à concupiscência da carne” em Gálatas 5:16, querem dizer  
que... 

 a) não terá aquilo de que precisa. 
 b) levará uma vida frustrada. 
 c) ganhará a vitória sobre a sua natureza egoísta. 
 
     O Espírito de Deus encaminhá-lo-á e fortalecê-lo-á, mas não pode levá-lo até ao céu sem a sua 
colaboração voluntária. Deve andar nos caminhos de Deus com os seus próprios pés, cooperando com 
o Espírito Santo e deixando que Ele o oriente. É isto que a Bíblia chama “andar no Espírito”. Já está a 
fazer isto ao ler a Bíblia e ao pôr em prática o que esta ensina. 
 

Para Fazer 
 

7 “Andar no Espírito” significa... 
 a) viver constantemente num estado de êxtase. 
 b) seguir diariamente a orientação do Espírito Santo 
 
     Jesus sabia que os seus discípulos iriam precisar de um poder maior do que o deles para realizar o 
trabalho destinado por Deus. Foi por isso que lhes disse para esperarem até receberem a bênção do 
Espírito Santo, a qual os capacitaria para irem pregar o Evangelho por todo o mundo. 
 
“E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a 
promessa do Pai, que (disse ele) de mim ouvistes. Porque, na verdade, João baptizou com água, mas 
vós sereis baptizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias... Mas recebereis a virtude do 
Espírito Santo, que há-de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a 
Judeia e Samaria, e até aos confins da terra” (Actos 1:4-5, 8). 
 
E João Baptista disse de Jesus: “... esse vos baptizará com o Espírito Santo e com fogo” (Lucas 3:16). 
 

Para Fazer 
 

8 Leia três vezes Actos 1:4-5 e 8. 
 
9 João disse que Jesus baptizaria... 
 a) com água, para arrependimento. 
 b) com o Espírito Santo e com fogo. 
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     O livro de Actos dá-nos a apaixonante história de como Deus cumpriu a Sua promessa no dia de 
Pentecostes, com os maravilhosos resultados decorrentes da experiência dos apóstolos naquele dia: 
 
“E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 
Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de 
todas as nações que estão debaixo do céu... E todos se pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos 
outros: Pois quê! não são galileus, todos esses homens que estão falando?... Cretenses e árabes, todos 
os temos ouvido, nas nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus” (Actos 2:4-5, 7, 11) 
 
     O baptismo no Espírito Santo, ou plenitude do Espírito também se chama “a experiência 
pentecostal” por ter ocorrido pela primeira vez no Dia de Pentecostes. Quando um crente, sob 
influência do Espírito Santo, fala numa língua que ele mesmo desconhece, está a praticar a glossolália 
(palavra grega que significa “falar em línguas”). Tal prática é também chamada normalmente, “a 
experiência carismática”. A palavra carisma significa “dom”, dando a entender que o falar línguas 
desconhecidas é um dom sobrenatural do Espírito Santo. 
 

Para Fazer 
 

10 O baptismo no Espírito Santo é chamado... 
 a) o baptismo no corpo de Cristo. 
 b) o baptismo por imersão. 
 c) a experiência pentecostal. 
 
11 Falar em línguas estranhas sob a influência do Espírito Santo é chamado... 
 a) glossolália, ou falar em línguas. 
 b) glossário. 
 c) habilidade linguística. 
 
     Jesus prometeu que o Espírito Santo nos daria poder. Tal poder tem duas finalidades:  

 
• Ajudar-nos a falar de Jesus aos outros. 
 
• Ajudar-nos a orar mais eficazmente. 

      
     Quando os crentes testemunham e oram no poder do Espírito Santo, acontecem coisas 
maravilhosas em resposta às orações e muitas almas se voltam para o Senhor. 

 
“Pedro, porém, pondo-se em pé, com os onze, levantou a sua voz, e disse-lhes: Varões judeus, e todos 
os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras... De sorte que foram 
baptizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil 
almas” (Actos 2:14, 41). 
 
“... e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus” (Actos 4:31). 
 

Para Fazer 
 

12 O baptismo com o Espírito Santo proporciona aos crentes poder para... 
 a) testemunhar de Cristo e orar eficazmente. 
 b) impressionar os demais com a sua espiritualidade 
 c) praticar milagres. 
 
     O mesmo poder dado no Dia de Pentecostes está reservado para os crentes de hoje. Desde o início 
do século XX, vários milhões de crentes, em diversas denominações por todo o mundo têm desfrutado 
da experiência pentecostal num baptismo de poder. 
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“... Arrependei-vos, e cada um de vós seja baptizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos 
pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos 
filhos e a todos os que estão longe; a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar” (Actos 2:38-39). 
 

Para Fazer 
 

13 Deseja este poder do Espírito Santo na sua vida pessoal? __________  
 
 Gostaria de ter o fogo divino do Espírito Santo ardendo na sua alma, para facilitar o 
 testemunhar de Jesus Cristo aos incrédulos? ________   
 
 Quer orar mais eficazmente? ___________  
 
 Esta experiência pentecostal maravilhosa é para si! Peça a Deus que o baptize com o Seu
 Espírito Santo! 
 
OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 
     Cristo deseja que a sua igreja tenha pleno poder espiritual, e é por isso que o Espírito santo 
proporciona determinados dons e habilidades especiais para diversos membros da igreja. Assim, cada 
membro pode fazer a sua parte no trabalho e crescimento da igreja. 
 
“Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo... Mas, a manifestação do Espírito é dada a cada 
um, para o que for útil... Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo 
particularmente, a cada um, como quer” (1 Coríntios 12:4, 7, 11). 
 

Para Fazer 
 

14 Os dons do Espírito Santo são... 
 a) só para os apóstolos da igreja primitiva. 
 b) só para os pregadores. 
 c) para os crentes da igreja de hoje. 
 
15 Ore para que Deus possa continuar o avivamento pentecostal por toda a face da terra. 
 
16 Ore para que o Espírito Santo dê os Seus dons aos membros da sua congregação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


