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BATISMO COM ESPÍRITO SANTO, PLENITUDE E DONS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.Batismo com Espírito Santo  
Cremos que o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento da conversão. No contexto do Novo 
Testamento, o ato da decisão em Cristo e o batismo com o Espírito Santo são obras simultâneas. 
Dessa forma, ao ser batizado com o Espírito Santo, o cristão é iniciado na Fé Cristã. Isso significa que 
ele é introduzido à comunidade dos salvos e passa a pertencer ao Corpo de Cristo, a Igreja.  
 
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.  
 
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 
 

2.Plenitude do Espírito Santo = ser cheio do Espírito 
- Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se ..................... 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 principal manifestação de estar cheio do Espírito Santo é: ............................... 
 
- 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. Mateus 7.20. 
- Línguas estranhas e profecias não são evidências de estar cheio do Espírito, ou mesmo “unções” ou 
“milagres”. Exemplos: “unção” da águia, do leão, do riso, cair no espírito, levitação, hipnose, etc. 
- Ser cheio do Espírito Santo é uma repentina inspiração de um momento ou um processo crescente, 
gradativo e contínuo que vai se consolidando? ..................................................... 
 
3.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  
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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. Mestre 
5. Administração  
 
 
 
 
 
4.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 
 

5.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. 
 
6.Como saber se uma manifestação é de Deus  
Não aceite qualquer manifestação espiritual como se fosse do Espírito Santo. O diabo é enganador. 
Confronte com a Palavra sempre. “Santifica-os na verdade; a tua palavra é a ......................”  João 
17.17.  
 

Amados, não creiam em qualquer espírito, mas ................................ os espíritos para ver se eles 
procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo.  1 João 4:1 
 

Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham .......................... todas 
as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:19-22 
 

A manifestação de dons é para edificação da igreja e visa o bem comum. “A cada um, porém, é dada a 
manifestação do Espírito, visando ao ..................................” 1 Coríntios 12:7 
 

“Assim, pelos seus .................................. vocês os reconhecerão! "Nem todo aquele que me diz: 
‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que 
está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: ‘Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em 
teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? ’ Então eu lhes direi 
claramente: ‘Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o ..............! ’ " Mateus 7:20-23 
 

As ações do Espírito de Deus não são medidas por manifestações emocionais, êxtases, gritos, choros, 
tremedeiras ou “unções”. Em algum momento uma pessoa cheia do Espírito Santo pode se emocionar, 
mas isso não é regra geral. As manifestações do Espírito Santo produzem edificação, exortação, 
consolação, moderação e transformação de vida, além de moldar o caráter evidenciando as virtudes 
dos frutos do Espírito Santo: amor, paz, alegria, paciência, bondade, fidelidade, amabilidade, fidelidade 
e domínio próprio. 
 
 

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 
6. Misericórdia  
7. Contribuição  
8. Encorajamento ou exortação  
9. Serviços  
10. Hospitalidade  

 

AVALIAÇÃO 
 
Orientações específicas para esta matéria 

• Presença: 1,0 (cada presença)             

• Apostilas preenchidas: 0,5 (cada apostila) 
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