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PLENITUDE DO ESPÍRITO SANTO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PLENITUDE DO ESPÍRITO SANTO = SER CHEIO DO ESPÍRITO 
- Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo 
Espírito. Efésios 5:18  
- Percebemos uma oposição entre os efeitos do álcool e efeitos de estar cheio do E.S. 
- Significado de ser cheio = estar repleto; dominado; sob o efeito e controlado. 
- A primeira manifestação de estar cheio do E.S. é SANTIDADE. 
- Manifestando os frutos do Espírito - Mas o fruto do Espírito é ...................., alegria, ............, 
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, ............................... e ................................... 
Gálatas 5:22,23 
- São sinais visíveis e caracterizadores de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma pessoa 
pode ter dons espirituais e manifestações milagrosas e ser tão carnal como a igreja de 
Corinto. Jesus ensina que seremos conhecidos pelos frutos (Mat 7.20). 
- Línguas estranhas e profecias não são evidências de estar cheio do E.S. Ou mesmo 
“unções” ou “milagres”. Exemplos: “unção” da águia, do leão, do riso, cair no espírito, 
levitação, hipnose, etc. 
- Exemplos de quem foi cheio do E.S.: Jesus - Luc 4.1; Estevão - At 6.5; Pedro - At 4.8;         
Barnabé - At 11.24; Paulo - At 13.9.  
- É uma repentina inspiração de um momento ou um processo crescente, gradativo e contínuo 
que vai se consolidando? .................................................................................................... 
 
Como ser cheio do E.S. 
Comparar as passagens cartas de Efésios e Colossenses: Ef 5.18-25 e Col 3.15-20 
Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos outros 
com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em 
seus corações. Colossenses 3:16 
O que significa “habitar a palavra”? .......................................................................................... 
 
SER CHEIO DO E.S. ESTÁ RELACIONADO A UM PADRÃO DE VIDA DE SANTIDADE. 
Ler Ef 4.22-32. Não tem como ser cheio do E.S. sem resolver antes o problema do pecado. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
Ler Ef 5.15-33. 6.1-9. Ser cheio do E.S. está relacionado a buscar uma vida santa no dia a dia 
no contexto em família e em comunidade, e não isoladamente. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/5/18+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/5/22,23
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/3/16+


 
Uma igreja cheia do Espírito - Atos 2.42-47  
42Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 
43Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 
44Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 
45Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. 
46Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, 
e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, 
47louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os 
dias os que iam sendo salvos. 
 
Responda 
Você acha que tem uma vida cheia do E.S. Dê uma nota de 0 a 10 ........................ 
Você deseja ter uma vida cheia do Espírito Santo?.......................... 
O que você pretende fazer?....................................................................................... 
Há algum pecado que precisa se arrepender? .................................................................... 
 
Escreva aqui uma oração pedindo a Deus para ser cheio do espírito Santo: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AVALIAÇÃO 

- 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 
 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (2,0) + PRESENÇA 100% (1,0) + TESTE (7,0) –TOTAL: 10,0 
 
 
      
 


