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                                                     CONHECENDO O ESPÍRITO SANTO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

1.Quem é o Espírito Santo: 
O Espírito Santo veio habitar nos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo depois que Jesus 
ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu. Ele é uma pessoa igual em todos os sentidos ao 
Deus Pai e ao Deus Filho e é considerado a terceira pessoa da Trindade. Deus é Pai, Filho e 
Espírito Santo. E todos os atributos divinos atribuídos ao Pai e ao Filho são igualmente 
atribuídos ao Espírito Santo. Um dos papéis principais do Espírito Santo é que Ele testemunha 
sobre Jesus Cristo e Ele foi dado para viver dentro daqueles que creem em Jesus, para fazer 
com que o caráter de Deus seja produzido na vida do cristão.  
 
2.O Espírito Santo é Deus: 
Porque é chamado Deus na Bíblia – Então perguntou Pedro: "Ananias, como você permitiu 
que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao ............................... e 
guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? 
E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer 
tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a ..........................". Atos 5:3,4 
 
Estava na criação – No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia; 
trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se ............................ sobre a face das 
águas. Gên 1:1,2 
 
A Bíblia diz que Deus é o Espírito - Ora, o Senhor é o ........................... e, onde está o Espírito 
do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17 
 
3.Possui atributos divinos:  
................................ - O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma 
imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte...  Hebreus 9:14  
 
................................ - Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir 
da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás; se eu fizer a minha cama na sepultura, 
também lá estás. Salmos 139:7,8  
 
................................ - O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do 
Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, 
Filho de Deus.  
Lucas 1:35 
 
................................ - O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas 
de Deus. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do 
homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o 
Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:10,11 
 
4.O que Ele faz: 
Ele é conselheiro e ................................. o mundo do pecado, da justiça e do juízo - Jo 16.7,8   
Ele ......................... para fazer a obra de Deus - At 13.2  
Ele ........................... por nós – Rom 8.26  
Ele................................  sobre Jesus – Jo 15.26 
Ele nos ..............................  a verdade – Jo 16.13  
Ele pode ...................................– Ef 4.30 
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Ele sente ................................ – Tg 4.4,5  
Ele nos   ......................... todas as coisas – Jo 14.26 
 
 
5.Promessas da Vinda do Espírito Santo  
No Velho Testamento 
Joel 2.28,29 - "E, depois disso, derramarei do meu ............................... sobre todos os 
.......................... Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os 
jovens terão visões. Até sobre os ....................... e as ....................... derramarei do meu 
Espírito naqueles dias. 
 
No Novo Testamento - Jesus promete que Ele enviará o ES 
Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu .......................... Se eu não for, o 
Conselheiro não virá para vocês; mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o 
mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:7,8 
 
6.Dia de Pentecoste – Atos 2 
Celebrado 50 dias após a Páscoa. 
Quantos dias Jesus apareceu aos apóstolos após a ressurreição? Atos 1.3 ........................... 
Quantos dias, depois da ascensão de Jesus, os discípulos permaneceram em Jerusalém até 
a descida do ES? ...................... 
 
três sinais importantes – ouvido, olho e boca: 
- ....................... – livre, atua invisivelmente. 
- ....................... – purificar os corações, relacionado com juízo. 
- ....................... – pregar o evangelho a todas as nações. 
 
7.Tarefa de casa: 
Explique com suas palavras quem é o Espírito Santo e o que Ele faz na vida do cristão: 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma falta por este 
motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte para marcar 
dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

• Presença: 1,0 (cada presença)             

• Apostilas preenchidas: 0,5 (cada apostila) 
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