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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 
 
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 
 
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 
Ele sente ................................ – Tg 4.4,5  
Ele nos   ......................... todas as coisas – Jo 14.26 

 
Batismo com Espírito Santo  
Cremos que o batismo com o E.S. ocorre no momento da conversão. No contexto do Novo Testamento, 
remissão de pecados e o batismo com o Espírito Santo são obras simultâneas. 
 
Ele nos salvou pelo lavar ............................ e ...................................... do E.S. Tito 3.4-6 
 
Nele, quando vocês ............................. e ............................. na palavra da verdade, o evangelho que os 
salvou, vocês foram ........................... com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança 
até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1:13-14 
 
Pedro respondeu: "Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão 
dos seus pecados, e receberão o dom do ................................ Atos 2:38 
 
O batismo com o Espírito Santo é a obra pelo qual o Espírito coloca o cristão numa inseparável união com 
Cristo, fazendo-o membro do seu corpo espiritual que é a igreja.  
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Ora, assim como o corpo é uma ................................, embora tenha muitos membros, e todos os membros, 
mesmo sendo muitos, formam um só .............................., assim também com respeito a Cristo. Pois em um 
só corpo .......................... nós fomos batizados em um ............................ Espírito: quer judeus, quer gregos, 
quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 1 Coríntios 12:12-13 
 
Dons do Espírito Santo 

São capacitações divinas distribuídas pelo Espírito Santo a todo cristão, segundo os desígnios e a 
graça de Deus para o bem comum e edificação da igreja. 
 
Sobre os Dons Espirituais 

1. Sobre os dons espirituais, Deus não quer que sejamos ............................................... 1 Coríntios 12:1 
2. Existem ..................................... tipos de dons, mas é o Espírito Santo que dá esses dons. 1 Cor 12:4 
3. Devemos ............................... uns aos outros conforme o ................................ que cada um de nós 

recebeu pela graça de Deus. 1 Pedro 4:10 
4. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem ..............................1 Cor 12:7 
5. O Espírito Santo distribui o dom, individualmente, a.................................., como quer. 1 Coríntios 12:11  
6. Deus deu os dons espirituais para os seus filhos para o benefício de toda a igreja. Ele fez isso para 

preparar o povo de Deus para o......................., para a unidade na ........................... e no 
.......................... do filho de Deus, a fim de alcançarmos ...................................... espiritual. Ef 4:11-13 

7. O propósito de um dom espiritual é a .......................................... da igreja. 1 Coríntios 12:7; Ef 4.12,13 
 
 
Dons de ministério 
1. Missionário 
2. Evangelista 
3. Pastorado  
4. Administração  
 
 
 
 
. 
 
 
Considerações sobre o dom de línguas estranhas – 1 Coríntios 12 a 14 

a) Nem ............................ vão orar em línguas. 12.28-30 
b) Quem fala em língua não fala para as pessoas, mas a .......................... e ninguém entende. Ora no 

espírito, mas a mente fica ......................... 14.2; 14.14 
c) Quem fala em língua estranha edifica a .................................., a não ser que tenha interpretação para 

que a igreja seja ............................. 14.4 e 5 
d) Quem ora em língua, ore para que seja interpretada. Senão houver intérprete fique ............................... 

na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 14.13,28 
 

 
Superioridade do amor em relação aos dons 
- 1 Cor 12.31 – Qual o caminho melhor? ................................................... 
- 1 Cor 13.1-3 – Deus coloca o ........................... acima de todos os dons. 
- 1 Jo 4.8 - Quem não ama não conhece a ..............................., porque Deus é ........................... 
- 1 Jo 4.12 – O amor torna Deus ............................ em nós. 
 

Dons de sinais 
11. Discernimento de espíritos 
12. Fé  
13. Palavra de sabedoria  
14. Palavra de conhecimento  
15. Milagres  
16. Cura  
17. Profecia  
18. Línguas estranhas  
19. Interpretações de línguas  
 

Dons de serviço 
5. Misericórdia  
6. Ensino 
7. Contribuição  
8. Encorajamento ou exortação  
9. Serviços  
10. Hospitalidade  
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- 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 
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