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

1.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 
 
2.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 
 
3.Ele é a terceira pessoa da Trindade. 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 ........................... – Atos 8.29 
Ele................................  sobre Jesus – Jo 15.26 
Ele nos ..............................  a verdade – Jo 16.13  
Ele pode ficar ...................................– Ef 4.30 
Ele sente ................................ – Tg 4.4,5  
Ele nos   ......................... todas as coisas – Jo 14.26 
Ele distribui ................................... – 1 Cor 12.11 
Ele testifica que somos ................... – Rom 8.16 
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4.Os símbolos do Espírito Santo 
Atos 2.2 .........................................´ 
Atos 2.3 .................................. 
Lucas 3.22 ........................................ 
1 Samuel 16.13 ................................. 
João 7.38 ......................................... 
Efésios 1.13 ...................................... 
Efésios 1.14 .................................. 
 
5.O Espírito Santo no Velho Testamento  
No Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre aqueles a quem Deus escolhia para realizar 
uma tarefa específica e o capacitava para cumpri-la. Porém, Ele não habitava 
permanentemente em alguém. 
Dando perícia a ............................... na construção do Tabernáculo – Êxodo 35.30-33 
Capacitando ............................. para liderar – Num 27.18  
Dando força física a ................................. – Juízes 14.6  
Inspirando profetas – Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, 
para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miquéias 3:8  
 
TAREFA - Se alguém não cristão lhe perguntasse quem é o Espírito Santo, como você 
explicaria com as suas palavras?  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
MEMORIZE - Ora, o Senhor é o Espírito e, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 
Cor 3:17 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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.  
- 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 
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