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Aula 7 A atuação do Espírito Santo 
 
 
 

 

Introdução 
 

• Acertar processo para respostas por e-mail 
 

Dinâmica 
 
• Cumprimentar uns aos outros circulando pela classe. 
• Parem onde estiverem. 
• Peguem com a mão direita a mão esquerda de um colega. 
• Façam um círculo. 

1.1. Panorama Curso 
 
Aula 1. O que significa ser cristão 
Aula 2. Desenvolvendo a salvação 
Aula 3. Comunicação com Deus 
Aula 4. Santidade 
Aula 5. O pecado 
Aula 6. A pessoa do Espírito Santo 
Aula 7. A atuação do Espírito Santo 
Aula 8. A igreja 

 

1.2. Retrospectiva Aula Anterior 
 

Aula 1. O que significa ser cristão. 
Objetivo: Conscientizar o aluno sobre sua nova identidade espiritual. 
 

Aula 2. Desenvolvendo a salvação 
Objetivo: Levar o aluno a compreender o projeto de Deus para a sua vida. 
 

Aula 3. Comunicação com Deus 
Objetivo: Conscientizar o aluno sobre o valor da Bíblia e da oração na manutenção da 

comunhão com Deus. 
 

Aula 4. Santidade 
Objetivo: Demonstrar ao aluno a necessidade de um viver separado para Deus. 
 

Aula 5. O pecado. 
Objetivo: Levar o aluno a identificar o pecado como um obstáculo à comunhão com Deus e a 

buscar os recursos divinos para enfrentar e vencer as tentações. 

Objetivo: 
Desafiar o aluno a viver no controle e dependência do Espírito Santo. 
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Aula 6. A pessoa do Espírito Santo. 

Objetivo: Levar o aluno a entender a natureza e a obra do Espírito Santo no processo de 
crescimento espiritual. 

 

1.3. Conteúdo 
 

a) Os atributos do Espírito Santo 
 

Consolador 
João 14 
16  E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador(paraklhtov 

parakletos=advogado), a fim de que esteja para sempre convosco, 
 

Testemunha 
João 15 
26   Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o 

Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho(marturew 
martureo=testemunha “ocular) de mim; 

 
Mestre  
João 14 
26  mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse 

vos ensinará(didaskw didasko=ensino) todas as coisas e vos fará 
lembrar(upomimnhskw hupomimnesko=trazer à memória) de tudo o que vos 
tenho dito. 

 
Orientador 
João 16 
13 quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará(odhgew 

hodegeo=condutor) a toda a verdade; porque não falará por si mesmo, mas 
dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. 

 
Capacita os crentes a exercitarem seus dons  

 
e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito(xwr ruwach=vento) o 
impeliu e trouxe a oferta ao SENHOR para a obra da tenda da congregação, e 
para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. (Êxodo 35:21 RA) 

 
Capacita aos crentes para toda boa obra (Habilidades) 

 
Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá,  
e o enchi(alm male'=encher cheio) do Espírito de Deus, de habilidade(hmkx 
chokmah=sabedoria), de inteligência(hmkx chokmah=entendimento) e de 
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conhecimento(ted da`ath=conhecimento), em todo artifício(hkalm 
m@la'kah=ofício), (Êxodo 31:2-3 RA) 

 
Dá sabedoria 

 
Há no teu reino um homem que tem o espírito(xwr ruwach=vento) dos deuses 
santos; nos dias de teu pai, se achou nele luz(ryhn n@hiyr=luz), e 
inteligência(wntlks sokl@thanuw=compreensão), e sabedoria(hmkx 
chokmah=sabedoria) como a sabedoria dos deuses; teu pai, o rei Nabucodonosor, 
sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e 
dos feiticeiros,  porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, 
interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se 
acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltessazar; chame-se, pois, 
a Daniel, e ele dará a interpretação. (Daniel 5:11-12 RA) 

 
Não usurpa a consciência do crente 

 
Os espíritos dos profetas estão sujeitos(upotassw hupotasso=sob o controle) 
aos próprios profetas; (1 Coríntios 14:32 RA) 

 
Dirige os nossos passos 

 

A seguir, foi Jesus levado(anagw anago=conduzido) pelo Espírito ao deserto, para 
ser tentado pelo diabo. (Mateus 4:1 RA) 

 
Enviados(ekpempw ekpempo=enviado), pois, pelo Espírito Santo, desceram a 
Selêucia e dali navegaram para Chipre. (Atos 13:4 RA) 
 

b) Como andar no Espírito 
 
Um pouco de fermento ??? A suficiência de Cristo. 
 
Gálatas 5 
1 Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos 

submetais, de novo, a jugo de escravidão. 
O LIMITE DE MINHA LIBERDADE É O DIREITO DE OUTRO. 
A LEI, QUE APARENTEMENTE LIMITA A MINHA LIBERDADE, É A 

GARANTIA DA MINHA LIBERDADE CONTRA A INTRUSÃO DE OUTRO. 
2  Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos 

aproveitará. 
3  De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a 

guardar toda a lei. 
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4  De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei; da graça 
decaístes. (Não perderam a salvação eterna, perderam o recebimento de 
capacitação pelo Espírito; quebra de comunhão) 

5  Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. 
6  Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor 

algum, mas a fé que atua pelo amor(agaph ágape=amor “obediente e 
consciente”). 

7  Vós corríeis bem; quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? 
8  Esta persuasão não vem daquele que vos chama. 
9 Um pouco de fermento leveda toda a massa. 
10  Confio de vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento; mas 

aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. 
11  Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo 

perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. 
12 Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. 
 
O bom uso da liberdade 

 
13 ¶ Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade; porém não useis da 

liberdade para dar ocasião à carne; sede, antes, servos uns dos outros, pelo 
amor(agaph ágape). 

14  Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo. 

15 Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais 
mutuamente destruídos(analiskw analisko=consumidos). 

 
Andar no Espírito 

 
16  Digo, porém: andai(peripatew peripateo para+caminho) no Espírito e jamais 

satisfareis à concupiscência da carne. 
17  Porque a carne milita(epiyumew epithumeo=deseja) contra o Espírito, e o 

Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si; para que não façais o 
que, porventura, seja do vosso querer. 

18 Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. 
 

As obras da carne 
 

19  Ora, as obras(ergon ergon=trabalho, forçaxdeslocamento) da carne são 
conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, 

20  idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, 
facções, 

21 invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das 
quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino 
de Deus os que tais coisas praticam. 



Núcleo de Ensino Básico 
Eu e Deus 

Versão 1.0  de 7 Eu e Deus Aula7.doc 5

 
O fruto do Espírito 

 
22  Mas o fruto(karpov karpos=fruto, não resulta de força nem de 

deslocamento) do Espírito é: amor (agaph ágape), alegria, paz (eirhnh eirene), 
longanimidade, benignidade (crhstothv chrestotes integridade), bondade, 
fidelidade(pistiv pistis), 

23  mansidão, domínio próprio(egkrateia egkrateia temperança, domínio próprio). Contra 
estas coisas não há lei. 

24  E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e 
concupiscências. 

25 Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 
 

c) Expressando os frutos do Espírito 
 

Não nos glorifiquemos, não sejamos invejosos 
 

Gálatas 5 
26 Não nos deixemos possuir de vanglória(egkrateia egkrateia), 

provocando(desafiando) uns aos outros, tendo inveja(fyonew phthoneo) uns dos 
outros. 

 
Correção cuidadosa (Lex Talionis) 
 
Gálatas 6 
1 Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois espirituais, 

corrigi-o com espírito de brandura (mesma palavra que “mansidão”); e guarda-
te para que não sejas também tentado( passar pela mesma experiência). 

 
Auxílio mútuo 

 
2  Levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo. 
3  Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. 
4  Mas prove (examine) cada um o seu labor (suas obras) e, então, terá motivo de 

gloriar-se unicamente em si e não em outro. 
5 Porque cada um levará o seu próprio fardo. 

 
Retorno para o instrutor 

 
6 Mas aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as 

coisas boas aquele que o instrui. 
 

Não zombe de Deus  
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7  Não vos enganeis: de Deus não se zomba (mukthrizw mukterizo “nariz empinado”, 
desprezo); pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. 

7 Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá 
corrupção(fyora phthora=destruição) (1Co 3.14-15); mas o que semeia para o 
Espírito do Espírito colherá vida eterna.  

 
Façamos o bem 

 
9  E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não 

desfalecermos (desanimarmos, desmaiarmos). 
10  Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas 

principalmente aos da família da fé. 
 

1.4. Conclusões 
 

a) Retire deste texto 3 (três) pontos que causaram impacto pessoal em você. 
 
Efésios 4 
13  Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de 

Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, 
14  para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e 

levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela 
astúcia com que induzem ao erro. 

15  Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, 
Cristo, 

16  de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, 
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a 
edificação de si mesmo em amor. 

17 ¶ Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também 
andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, 

18  obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em 
que vivem, pela dureza do seu coração, 

19  os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com 
avidez, cometerem toda sorte de impureza. 

20  Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, 
21  se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade 

em Jesus, 
22  no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que 

se corrompe segundo as concupiscências do engano, 
23  e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, 
24  e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão 

procedentes da verdade. 
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25  Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque 
somos membros uns dos outros. 

26  Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira, 
27  nem deis lugar ao diabo. 
28  Aquele que furtava não furte mais; antes, trabalhe, fazendo com as próprias 

mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. 
29  Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa 

para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que 
ouvem. 

30  E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da 
redenção. 

31  Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim 
toda malícia. 

32  Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns 
aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. 

1 ¶ Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; 
2  e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, 

como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. 
 
 


