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A PESSOA
DO ESPÍRITO
SANTO
VAMOS COMEÇAR HOJE COM A PESSOA DO 
NOSSO AMADO ESPÍRITO SANTO.

“E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com 

vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode 

recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, 

pois ele vive com vocês e estará em vocês.”

“Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.” Gênesis 1:2

“Pareceu bem ao Espírito Santo...” Atos 15:28

“Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o 
dia da redenção.” Efésios 4:30

João 14:16-17

O ESPÍRITO SANTO É DEUS QUE VIVE EM NÓS!

• A PESSOA DO ESPÍRITO SANTO, O ENVIADO DE DEUS:

1- O ESPÍRITO SANTO É UMA ________________________________ DIVINA.

2- ELE ___________________________________________________ EM NÓS.

3- ELE __________________________________________________ POR NÓS.
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“Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as 
distribui individualmente, a cada um, como quer.” 1 Coríntios 12:11

4- ELE _________________________________________________ POR NÓS.

“Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as 
distribui individualmente, a cada um, como quer.” 1 Coríntios 12:11

“Com seu sopro os céus ficaram límpidos...” Jó 26:13

5- O ESPÍRITO SANTO É __________________________________________.

6- O ESPÍRITO SANTO SE __________________________ COM VOCÊ 24x7.

• Ele foi ativo na criação do _______________________________________.

“O Espírito de Deus me fez; o sopro do Todo-poderoso me dá vida.” Jó 33:4

• Ele foi ativo na criação do _______________________________________.

“Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes 
ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse.” João 14:26

• Ele ______________________________________________________ você.

“Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.” Romanos 8:4

• Ele ______________________________________________________ você.

“E o Espírito disse a Filipe...” Atos 8:29

• Ele __________________________________________________ com você.

“Quando escondes o rosto, entram em pânico; quando lhes retiras o fôlego, 
morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas 
a face da terra.” Salmo 104:29-30

• Ele está ativo na ____________________________________ da natureza.
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“Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos 
como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.” 
Romanos 8:26

“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 
Deus, aos que crêem no seu nome.” João 1:12

• Ele __________________________________________________ por você.

SÓ PODE RECEBER O PODER
QUEM RECEBE PRIMEIRO O FILHO.
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A OBRA
DO ESPÍRITO
SANTO
“Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, nada do 

que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos 

homens.”

Veja os 5 elementos bíblicos que revelam a obra da pessoa do Espirito Santo
na sua vida e no mundo:

“Então João deu o seguinte testemunho: ‘Eu vi o Espírito descer dos céus como
pomba e permanecer sobre ele’.” João 1:32

João 1:3-4

I- CONHEÇA AS __________________ BÍBLICAS SOBRE O ESPÍRITO SANTO:

1- O ESPÍRITO É APRESENTADO COMO ______________________________.

“Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo, e os
curavam. ” Marcos 6:13

2- O ESPÍRITO É APRESENTADO COMO ______________________ (UNÇÃO).

“Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios
de água viva". João 7:38

3- O ESPÍRITO É APRESENTADO COMO ______________________________.

“O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem
para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito". João 3:8

4- O ESPÍRITO É APRESENTADO COMO ______________________________.
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“E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre 
cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar 
noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava.” Atos 2:3-4

5- O ESPÍRITO É APRESENTADO COMO ___________________________.

“Mas, quanto a mim, graças ao poder do Espírito do SENHOR, estou cheio de 
força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu 
pecado.” Miquéias 3:8

II- A OBRA DO ESPÍRITO NA OBRA DA  _____________________ DIVINA:

III- A OBRA DO ESPÍRITO NA  _______________ E NA ________________:

a- Ele inspirou os _______________________________________________.

“Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por 
não crer no nome do Filho Unigênito de Deus.” João 3:18

1- O ESPÍRITO DESPERTA VOCÊ DO  ______________________________ .

“E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à 
imagem do seu Criador.” Colossenses 3:10

2- O ESPÍRITO _________ VOCÊ PARA ENTENDER A PALAVRA DE DEUS.

"Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo 
predisse por boca de Davi.” Atos 1:16

b- Ele inspirou as Escrituras do ___________________________________.

“Deste o teu bom Espírito para instruí-los.” Neemias 9:20

c- Ele instruiu o ____________________________________ povo de Deus.
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“Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do 
pecado, porque os homens não crêem em mim; da justiça, porque vou para o 
Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já 
está condenado.” João 16:8-11

3- O ESPÍRITO TRAZ  ______________________ ESPIRITUAL PARA VOCÊ.

“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de 
equilíbrio.” 2 Timóteo 1:7

4- O ESPÍRITO TRAZ O ______________________ PARA LHE CAPACITAR.

a- Convence do ____________________________________________________.

b- Convence da ____________________________________________________.

c- Convence do ____________________________________________________.

BUSQUE O RELACIONAMENTO COM O 
ESPÍRITO SANTO. DO FRUTO DESTE 
RELACIONAMENTO VIRÁ O PODER DO 
ESPÍRITO SOBRE SUA VIDA!
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O PECADO
CONTRA O
ESPÍRITO SANTO
Disse Jesus: “Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos 

homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito 

Santo nunca terá perdão: é culpado de pecado eterno."

Então perguntou Pedro: “Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu 
coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do 
dinheiro que recebeu pela propriedade?” Atos 5:3

Marcos 3:28-29

1- O PECADO DE ___________________________ PARA O ESPÍRITO SANTO:

“Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o 
dia da redenção.” Efésios 4:30

2- O PECADO DE ________________________________ O ESPÍRITO SANTO:

• A BÍBLIA MENCIONA DIRETAMENTE 5 PECADOS QUE SÃO 

COMETIDOS CONTRA A PESSOA DO ESPÍRITO SANTO:

São mencionados modos particulares pelos quais o Espírito pode ser 
entristecido no contexto de Efésios 4.
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“Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para 
edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a 
ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados 
para o dia da redenção.” Efésios 4:29-30

• Quando pronunciamos ______________________________ pecaminosas.

“Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de 
toda maldade.” Efésios 4:31

• Quando tomamos __________________________________ pecaminosas.

“Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual como 
também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça; pois essas coisas não são 
próprias para os santos.” Efésios 5:3

• Quando praticamos _________________________________ pecaminosos.

“Não apaguem o Espírito.” 1 Tessalonicenses 5:19

3- PECADO DE _____________________ A ATUAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO:

"Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos! Vocês são iguais aos seus 
antepassados: sempre resistem ao Espírito Santo.”Atos 7:51

4- O PECADO DE _______________________________ AO ESPÍRITO SANTO:

a- __________________________________________ contra a Palavra de Deus.

b-_________________________________________ às repreensões do Espírito.

c-______________________________________ à liderança interna do Espírito.
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“Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele 
andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, 
porque Deus estava com ele.” Atos 10:38

5- O PECADO DE ________________________ CONTRA O ESPÍRITO SANTO:

O Espírito Santo é uma pessoa, e deseja um relacionamento de amor e intimidade 
conosco, para isto, você precisa crer e se relacionar com Ele de forma que, sua vida 
em santidade deseje isto, com mãos, mente e coração limpos!

CONCLUSÃO
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O FRUTO DO
ESPÍRITO 
SANTO
"Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim 
e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer 
coisa alguma.”

“Por isso digo: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da 
carne.” Gálatas 5:16

João 15:5

1- VOCÊ PRECISA __________________________________________ PELO
ESPÍRITO PARA VENCER OS SEUS DESEJOS CARNAIS:

“Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não 
se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Mas, se vocês são 
guiados pelo Espírito, não estão debaixo da Lei.” Gálatas 5:1,18

2- VOCÊ PRECISA SER ______________________________________ PELO
ESPÍRITO PARA PERMANECER NA LIBERDADE DE CRISTO:

“Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.” Gálatas 5:25

3- VOCÊ PRECISA ___________________________________________ NA
TRILHA DO ESPÍRITO PARA CONTINUAR VIVENDO NO ESPÍRITO:

• A NECESSIDADE DO FRUTO DO ESPÍRITO:
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1- SEJA UMA PESSOA MAIS ___________________________________________:

• PARA QUE O FRUTO DO ESPÍRITO SE MANIFESTE NA SUA VIDA, 

PRATIQUE ESTES 9 PRINCÍPIOS BÍBLICOS:

• O amor é uma questão de ___________________________________ pessoal.

• O amor é uma questão de ___________________________________________.

• O amor é uma questão de ___________________________________________.

3- EXPERIMENTE VIVER UMA VIDA _______________________________ :

• Paz  ___________________________________________________ ; Romanos 5:1

• Paz  _______________________________________________ ; Colossenses 3:15

• Paz  _________________________________________________ ; Romanos 12:18

2- DECIDA SER UMA PESSOA PERMANENTEMENTE _________________:

• Reconheça que a alegria é ______________________________ de Deus para
a hora da provação;

• Reconheça que a alegria da sua salvação é _________________________.a
qualquer milagre;

• Reconheça que a alegria faz parte do _____________________________.de
Deus para a sua vida.
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4- APRENDA A CULTIVAR SUA ____________________________________:

“Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o 
seu espírito do que conquistar uma cidade.” Provérbios 16:32

5- EXPRESSE MAIS A SUA ________________________________________:

“Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o 
seu espírito do que conquistar uma cidade.” Provérbios 16:32

6- VIVA UMA VIDA DE PLENA _____________________________________:

“Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para 
fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que 
nós as praticássemos.” Efésios 2:10

7- DEMONSTRE QUE VOCÊ É UMA PESSOA _________________________:

“Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá 
achar?” Provérbios 20:6

8- AJA SEMPRE COM ____________________________________________:

“Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o 
Senhor.” Filipenses 4:5

9- PRATIQUE O EXERCÍCIO DO ____________________________________:

“Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe 
dominar-se.” Provérbios 25:28
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OS DONS
DO ESPÍRITO
SANTO
VEMOS TRÊS PREMISSAS BÍBLICAS SOBRE OS DONS DO ESPÍRITO:

Os dons do Espírito são capacidades e talentos dados a alguém pela operação 
interna do Espírito Santo (1 Coríntios 12:4-11). Eles devem ser distinguidos do dom 
inicial do próprio Espírito (Atos 2:38; 10:45; 11:17, 1 Cor 12:4).

1- DEFINIÇÃO DE DONS ESPIRITUAIS:

• Efésios 4 - Dons de governo
• Romanos 12 - Dons ministeriais
• 1 Coríntios 12 - Dons manifestacionais

2- OS TIPOS DE DONS ESPIRITUAIS:

3- A FONTE DOS DONS DO ESPÍRITO:

• Deus não deseja que sejamos ________________________ sobre os dons.

• Todos temos __________________________________________________ dons.

• Todos os dons são ______________________ e dados pela graça de Deus.

a- Eles foram dados por ______________________________________________.

b- Eles são dados pelo ________________________________________________.
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4- ORIENTAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DOS DONS NA IGREJA:

• Todos os cristãos têm um ou mais dons espirituais (1 Coríntios 12:4-11).
• Estes dons são dados pelo Espírito Santo de acordo com Sua vontade 
soberana (1 Coríntios 12:11).
• Os membros do corpo de Cristo têm diferentes dons (1 Coríntios 
12:14-20).
• Os cristãos são instruídos a ficarem satisfeitos com o seu dom (1 
Coríntios 12:14-16, 29-30).

5- A SABEDORIA NA PRÁTICA DOS DONS ESPIRITUAIS:

• Os dons espirituais são dados a alguém para benefício de outros.
• Os dons espirituais não são nenhuma marca segura que alguém é 
filho de Deus.
• Apenas ter dons espirituais, ao contrário de ter o fruto do Espírito, 
não prova que a nossa vida Cristã está agradando a Deus (1 Coríntios 
13:1-3).
• Os dons espirituais podem nos expor a certas tentações quando não 
são regulados pelo amor.

• OS 9 DONS MANIFESTACIONAIS DO ESPÍRITO : 1 Coríntios 12:7-10

6- OS DONS DE GOVERNO: Efésios 4:11-13

7- OS DONS MANIFESTACIONAIS: 1 Tessalonicenses 1:5

a- A palavra de ______________________________________. 1 Coríntios12:8a

b- A palavra de ______________________________________. 1 Coríntios12:8b

c- O dom da _________________________________________. 1 Coríntios12:9a

d- O dom de _________________________________________. 1 Coríntios12:9b

e- Operação de milagres ____________________________. 1 Coríntios12:10a

f- O dom de _________________________________________. 1 Coríntios12:10b
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g- Discernimento de ________________________________. 1 Coríntios12:10c

h- O dom de ________________________________________. 1 Coríntios12:10d

i- ________________________________________. de línguas. 1 Coríntios12:10e

• __________________________________________________. o nome do Senhor.

• _________________________________________________________. às pessoas.

• Evidenciar uma vida cheia do Espírito por meio dos _________________
_________________________________. ministeriais.

• Serem praticados no contexto da________________________________. 

8- OS ALVOS ESSENCIAIS DOS DONS: 1 Coríntios, 12:4-11

Deus deu os dons do Seu Espírito para:

• ORIENTAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DO DOM DE LÍNGUAS: 
1 Coríntios 14:37-40

“A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se 
algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, 
de boa vontade; e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois 
aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.” 
Tiago 1:4-6

CONCLUSÃO
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A PLENITUDE
DO ESPÍRITO
SANTO
“... Deixem-se encher pelo Espírito.” Efésios 5:18

“Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da 
carne.” Gálatas 5:16

“Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito; e o Espírito, o que é contrário à 
carne. Eles estão em conflito um com o outro.”

1- O QUE É ______________________________________________ DO ESPÍRITO?

• ________________________________ AO SENHOR JESUS TODAS AS ÁREAS
DA VIDA: Gálatas 5:17

• __________________________ estava cheio do Espírito Santo: Atos 7:55-56
• __________________________ estava cheio do Espírito Santo: Atos 13:9
• __________________________ estava cheio do Espírito Santo: Atos 11:24
• Os _______________________ estavam cheios do Espírito Santo: Atos 13:52

“Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como 
filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade.”

• TER CARISMA E TER ____________________________________: Efésios 5:8-9

Veja alguns exemplos:
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2- _____________________ PARA QUE ALGUÉM SEJA “CHEIO DO ESPÍRITO”

3- __________________________________ DE UMA VIDA CHEIA DO ESPÍRITO:

• Não __________________________________ o Espírito: 1 Tessalonicenses 5:19
“Não apaguem o Espírito.”

• Ousadia na __________________________________________________: Atos 4:8
“Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: "Autoridades e líderes do povo!”

• Vida ________________________________________________________: Atos 13:52
Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo.”

• Espírito de ________________________________________________: Efésios 4:3
“Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.”

• Vida de _______________________________________________: Efésios 5:19-20
“Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de 
coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, 
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.”

• Não ____________________________________________ o Espírito: Efésios 4:30
“Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o 
dia da redenção.”

• _______________________________________________ no Espírito: Gálatas 5:16
“Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.”

• Seja ______________________________________ pelo Espírito: Romanos 8:14
“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.”

• ________________________________________________ no Espírito: Judas 1:20
“...orando no Espírito Santo.”
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• _______________________________________________ espiritual: 2 Pedro 3:18
“Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre! Amém.”

• Comportamento ___________________________________: Efésios 5:21 – 6:9
“Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo.”

“Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos; todos ficaram cheios 

do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus.” Atos 4:31

CONCLUSÃO

VIVA NA PLENITUDE
DO ESPÍRITO
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