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Aula 6 A pessoa do Espírito Santo 
 
 

 
 

 

Introdução 
 

• Agendar data para avaliação das tarefas. Sugestão: Próximo domingo às 08:30. 
 

Dinâmica 
 

• Todos se levantem. 
• Fechem os olhos. 
• Aponte com a mão direita o Norte geográfico. 
• Abram os olhos e analisem o resultado da classe. 
• Fechem os olhos 
• Apontem novamente com a mão direita o Norte geográfico 
• Analise casos de mudança, casos de permanência. 

 

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. 
 

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

1.3. Conteúdo 

a) A natureza do Espírito Santo 
 

• Deus Pai é o Pai de Cristo (Pai=Gerador) O planejador do Plano de Deus 
• O Unigênito Filho de Deus é nosso Salvador e Senhor, nosso profeta, pastor e rei. Nós 

estamos identificados e unidos com Ele. O Executor do Plano 
• O Espírito Santo habita nos crentes e trabalha conosco. Ele nos comunica os benefícios 

da redenção. O Comunicador destes acontecimentos. O Capacitador de Cristo. 
 
O Espírito Santo dá continuidade ao trabalho de Cristo 
 
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, 
João 14 
26 mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará 

todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 
 

O Espírito Santo foi enviado após Cristo 
 
João 16:7 ¶ Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o 

Consolador não virá para vós outros; se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. 
 
Protege a Humanidade da volta ao caos 
 

E, agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria.  
Com efeito, o mistério da iniqüidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele 
que agora o detém; (2 Ts 2:6-7 RA) 

 
Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo 
 

Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador 
não virá para vós outros; se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei.  Quando ele vier, convencerá 
o mundo (kosmov kosmos=mundo do mal) do pecado(amartia hamartia=pecado), 
da justiça (dikaiosunh dikaiosune=retidão) e do juízo(krisiv krisis=julgamento):  
do pecado, porque não crêem em mim;  da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis 
mais;  do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. (João 16:7-11 RA) 

 
É o revelador da Palavra de Deus 
 
Assim, pois, como diz o Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, (Hebreus 3:7 RA) 



Núcleo de Ensino Básico 
Eu e Deus 

Versão 1.0 3 de 7 Eu e Deus Aula6.doc 

 
 
 
É quem transforma o conhecimento acadêmico das doutrinas  em conhecimento 
espiritual. 

 
e conhecer (gnosis)o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais 
tomados de toda a plenitude de Deus. (Efésios 3:19 RA) 
 
Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento(epignosis) do Filho 
de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, (Efésios 4:13 
RA) 
 
Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais 
nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento(epignosis) de nosso Senhor Jesus 
Cristo. (2 Pedro 1:8 RA) 

b) Sua manifestação no Antigo e no Novo Testamento 
 

AT: 
 
 Limitado a determinados indivíduos com tarefas específicas a realizar. 
 Líderes Gn 41.38, Nm 11.17,  
 Artesãos Ex 35.30 
 Juízes Jz 3.19 
 Reis 1 Sm 10.10, 16.13 
 Profetas Dn 4.8 
 
Poderia ser pedido e recebido 2 Rs 2.9-10 
 
Poderia ser removido do crente Sl 51.11 

 
Isaías 63 
10  Mas eles foram rebeldes e contristaram(bue `atsab=feriram) o seu Espírito Santo, 

pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. 
 

Isaías 63 
11  Então, o povo se lembrou dos dias antigos, de Moisés, e disse: Onde está aquele que fez 

subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? 
 
O Velho Testamento profetiza a vinda do Espírito Santo  
  
Isaías 28 
 

11 Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o SENHOR a este povo, 
12  ao qual ele disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado; e este é o refrigério; mas 
não quiseram ouvir.  

 
Cristo promete o Espírito Santo 
 
João 14 
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16  E eu rogarei(erwtaw erotao=requerer) ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim 
de que esteja para sempre convosco, 

17  o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não no vê, nem o conhece; 
vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. 

 
A promessa e a profecia são cumpridas 
 
Atos 2 
1 ¶ Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar; 
2  de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde 

estavam assentados. 
3  E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um 

deles. 
4  Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas(glwssa 

glossa=idioma), segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 
5 ¶ Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as 

nações debaixo do céu. 
6  Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, 

porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. 
7  Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede! Não são, porventura, galileus todos 

esses que aí estão falando? 
8  E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? 
9  Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e 

Ásia, 
10  da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e 

romanos que aqui residem, 
11  tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas 

próprias línguas as grandezas de Deus? {Ao contrário de Babel} 
12 Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer?  
13 13  Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados! 
14 ¶ Então, se levantou Pedro, com os onze; e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: 

Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas 
minhas palavras. 

15  Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do 
dia. 

16  Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: 
17  E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a 

carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão 
vossos velhos; 

18  até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles 
dias, e profetizarão. 

 
Não há pessoa que tenha aceitado a Cristo e não seja habitada pelo Espírito Santo 
 
Romanos 8 
9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em 

vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 
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O Espírito de Deus não “desliga” as pessoas 
 

Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas;  porque Deus não é de 
confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, (1 Coríntios 14:32-33 RA) 

 

c) Sua obra de capacitação individual no cristão 
 

O Espírito reprova o mundo do pecado. Portanto se o cristão é habitado pelo Espírito 
Santo, sua vida deveria reprovar o mundo do pecado. 
 
João 16 
8  Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo: 
9  do pecado, porque não crêem em mim; 
10  da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais; 
11  do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. 
 
O Novo Nascimento  é uma obra do Espírito Santo 
 
João 3 
5  Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito 

não pode entrar no reino de Deus. 
6  O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espírito é espírito. {“Como Cristo, 

gerado pelo Espírito} 
 
O Espírito Santo dá testemunho de Cristo 
 
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 de mim; 
João 16:14; Atos 5:32 
 
Ele edifica a Igreja de uma forma balanceada. CRP (Church Resource Planning) 
 
1 Corintíos 12 
4  Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 
5  E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. 
6  E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 
7  A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 
8  Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria; e a outro, segundo o 

mesmo Espírito, a palavra do conhecimento; 
9  a outro, no mesmo Espírito, a fé; e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar; 
10  a outro, operações de milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de espíritos; a um, 

variedade de línguas; e a outro, capacidade para interpretá-las. 
11  Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe 

apraz, a cada um, individualmente. 
12 ¶ Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo 

muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 
13  Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer 

gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 
14  Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 
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15  Se disser o pé: Porque não sou mão, não sou do corpo; nem por isso deixa de ser do corpo. 
16  Se o ouvido disser: Porque não sou olho, não sou do corpo; nem por isso deixa de o ser. 
17  Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde, o olfato? 
18  Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. 
19  Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? 
20  O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. 
21  Não podem os olhos dizer à mão: Não precisamos de ti; nem ainda a cabeça, aos pés: Não 

preciso de vós. 
22  Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários; 
23  e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra; também 

os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. 
24  Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o 

corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, 
25  para que não haja divisão no corpo; pelo contrário, cooperem os membros, com igual 

cuidado, em favor uns dos outros. 
26  De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele; e, se um deles é honrado, 

com ele todos se regozijam. 
27 ¶ Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo. 
28  A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos; em segundo lugar, profetas; 

em terceiro lugar, mestres; depois, operadores de milagres; depois, dons de curar, 
socorros, governos, variedades de línguas. 

29  Porventura, são todos apóstolos? Ou, todos profetas? São todos mestres? Ou, operadores 
de milagres? 

29 Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? 
 
Efésios 2:21-22 
 

no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor,  no qual 
também vós juntamente estais sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. 
(Efésios 2:21-22 RA) 

 
Ele é o consolador (conselheiro, advogado, protetor, suporte).  
 

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

todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 
João 15:26; 16:7; Atos 9:31 

 
Nos assiste nas fraquezas 

 
Romanos 8 
26Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste  (sunantilambanomai 

sunantilambanomai=ajuda) em nossa fraqueza(asyeneia astheneia=enfermidade); 
porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós 
sobremaneira, com gemidos inexprimíveis(inexprimíveis em palavras). 

 
O fruto do Espírito ? 
 
Gálatas 5 
22  Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 

fidelidade, 
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23  mansidão, 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. 

 
Tenham um relacionamento adequado com o Espírito 
 
1 Tessalonicenses 5 
19 Não apagueis o Espírito. 
 
Tudo isto é só o começo 
 
Deus nos apresenta todas as verdades através do Espírito, pois o Espírito ... 
Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito; porque o Espírito a todas as coisas perscruta (da 
Palavra), até mesmo as profundezas(Doutrinas) de Deus. (1 Coríntios 2:10 RA) 

 
 

1.4. Conclusões 
 

a) O Espírito Santo habita em você ? Por que ? 
b) Você tem provado da Sua presença ? Com que freqüência ? 
c) O que o Espírito Santo não tem aprovado na sua vida ? 
d) O que tem aprovado ? 
e) Qual seu dom ? 

 
Outros termos para Espírito: 
Rm 1.4, Rm 8.2, Is 11.2, Jô 14.17, Gn 1.2, Mt 3.16, 1C0 6.11, Mt 10.20, Rm 8.9, Fp 1.19, Gl 4.6, At 5.9 
 
Bênçãos relacionadas ao Espírito 
 
Batismo no Espírito 1 Co 12.13, 1 Pe 2.9 
 
Habitação do Espírito Rm 8.8-9, 1Co 3.16, 6.19-20, 2Co 6.16 
 
Sêlo do Espírito Ef 4.11 
 
Distribuição de Dons Espirituais 1Co 12.4-11, Ef 4.11 
 


