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O ESPÍRITO SANTO é o Espírito de Deus.  

Ele vem habitar em todo aquele que nasce 

de novo, quando recebe a Jesus Cristo 

como Senhor e Salvador.  

Ele é a pessoa que nos guia, nos ensina, nos 

convence, nosso maior amigo, com quem 

devemos ter um relacionamento pessoal, 

íntimo, diário, conversando sobre todos os 

assuntos da vida. 

Estudar sobre o Espírito Santo, conhece-Lo 

cada dia mais, é o que de mais precioso 

podemos buscar para uma vida cristã 

genuína e frutífera. 

Sem Ele não podemos nada! 

 

A ESCOLA DE DISCÍPULOS 

Jesus nos chama para sermos Seus 

discípulos, nos tornarmos cada dia mais 

semelhantes a Ele. 

A vida diária da igreja tem esse objetivo. 

Queremos estudar a Bíblia de tal forma que 

saibamos as doutrinas fundamentais do 

Reino de Deus e possamos caminhar em 

comunhão e aliança com os líderes e 

irmãos, crescendo na vivência da Palavra, 

vencendo dia após dia. 

Sem o estudo da Palavra não há fé, não há 

crescimento, não há vitórias nem vida 

eterna. 

Sua participação nas aulas, o estudo da 

apostila durante a semana e sua vida 

pessoal de oração, são fundamentais para 

que todas as demais áreas da sua vida 

prosperem. 

Não deixe que nada te impeça de zelar, 

perseverar e concluir este projeto de 

estudar sobre o Espírito Santo neste 

semestre. 

 

 

Mateus 3:11 Eu vos batizo com água, para  

arrependimento; mas aquele que vem depois de mim é 

mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno 

de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com 

fogo. 

Lucas 11:13  Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas 

dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai celestial dará 

o Espírito Santo àqueles que lho pedirem? 

João 14:26  mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o 

Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as 

coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 

O Espírito Santo é a maravilhosa e divina pessoa de Deus. Ele é quem 
nos guia em toda verdade. Precisamos ser guiados por Ele, pois 
somos Seus discípulos. Nesta matéria veremos quem é o Espírito 
Santo e o quanto dependemos Dele para todas as coisas. 

O ESPÍRITO SANTO É UMA PESSOA 
 
Atributos que pertencem a uma pessoa são dados pela Bíblia ao 
Espírito Santo, por exemplo: pensar, sentir, querer, consciência 
própria, direção própria. 
Todo ser que possui estas características é uma pessoa. O Espírito 
Santo as possui, portanto é uma pessoa.  
Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto somos 
uma pessoa, porque Deus é um ser pessoal.  
 
Leiam textos que revelam estas características pessoais do Espírito 
Santo.  
I Coríntios 2:10 e 11 / I Coríntios 12:11  /  João 14:26  /  Romanos 8:27  /  
Romanos 15:30 I Coríntios 3:16 / Apocalipse 2:7 / Gálatas 4:6 

 
ELE VIVE DENTRO DE NÓS 

 
Os discípulos, nos dias de Jesus, tiveram um grande privilégio: 
caminharam com Jesus e viram Seus milagres; ouviram Seus ensinos, 
comeram e dormiram com Ele. Nós temos privilégio maior ainda: Seu 
Espírito habita dentro de nós! 
 
João 14:12 a 17  /  João 7:38 e 39 
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O PROJETO ADORADORES é uma 

comunidade cristã, formada por pessoas 

que receberam o Evangelho de Jesus, 

crendo de todo o coração, a ponto de 

decidirem viver debaixo do governo do 

Reino de Deus. Para isso se dedicam com 

zelo e prioridade a estudarem a Bíblia 

Sagrada e crescerem em sabedoria para 

aplicar na vida pessoal e familiar, 

profissional e ministerial, todos os 

fundamentos doutrinários ensinados por 

Jesus. 

O Empenho neste estudo é uma dessas 

ações de santificação, submissão a Cristo e 

objetivo firme de ser discípulos Dele. 

 

NO ANTIGO TESTAMENTO 

Antes do advento de Pentecostes, o 

Espírito Santo não habitava nas pessoas. 

Somente depois do sacrifício de Jesus na 

cruz, Seu derramamento de sangue e 

ascensão ao céu, foi que Ele veio morar em 

nós. No antigo Testamento vemos as 

histórias de Deus com os homens, quando 

o Seu Espírito vinha sobre os Seus servos, 

capacitava, revelava, guiava, e depois se 

retirava. 

Portanto, é um privilégio inestimável, o 

fato de podermos ser o templo do Espírito 

Santo. Todo aquele que nasceu de novo se 

torna habitação de Deus. 

A vida de santificação se torna uma 

realidade possível, porque o ministério 

Dele em nós é de ensino, convencimento, 

condução, revelação, transformação... 

Ao estudarmos sobre o Espírito Santo, 

buscamos mais intimidade, buscamos Sua 

obra em nós nos tornando mais 

semelhantes a Jesus. 

 

 

O ESPÍRITO SANTO PODE SE ENTRISTECER 

 
A Bíblia afirma que o Espírito Santo sente tristeza. Este sentimento 
nos mostra que Ele é um ser, não apenas uma força.  
Uma vez que Ele pode nos guiar perfeitamente em tudo, não 
devemos lhe entristecer, pois isso produz uma quebra de comunhão 
totalmente prejudicial a nós; impedimos nosso relacionamento com 
o Pai. 
 
Isaías 63:10 / Hebreus 10:29  /  Mateus 12:31 e 32  /  Efésios 4:30 
 

Viver em comunhão diária com a pessoa do Espírito Santo  
é a maior estratégia de vida, vida plena de Deus em nós! 

 

O ESPÍRITO SANTO É DEUS 
 
O Espírito Santo é reconhecido como o próprio Deus em toda a 
Bíblia. Atos 5:3 e 4  
Muitas declarações de Deus, no Antigo Testamento, são 
reconhecidas no Novo Testamento como sendo do Espírito Santo.  
Ele é a terceira pessoa da Trindade.  
Ele é Deus! Reconhece-Lo assim é culto, honra, submissão. 
 

Ele era o Criador: Gênesis 1:2 
Ele é o Criador: Salmos 104:30 
Ele é eterno: Hebreus 9:14 
Ele é onisciente: I Coríntios 2:9 a 11 
Ele é onipresente: Salmos: 139:7 a 10 
Ele deu a vida ao homem: Jó 33:4 
Ele ressuscitou a Jesus: Romanos 8:11 

 

ELE PRECISA SER CONVIDADO 
 
Muita gente não sabe que o Espírito Santo deve ser convidado a morar 

e atuar em nós.  

Lucas 11:13  /  I Coríntios 6:19 e 20 / João 14:16 e 17  /  João 15:26  /  

João 14:26 

Isso é feito através de uma simples oração, uma conversa pessoal, 

firmada em fé que vem por ouvir o Evangelho. 
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MORANDO EM NÓS, ELE NOS CONVENCE 
 

João 16:8-11 8 Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo: 9 do pecado, 

porque não creem em mim; 10 da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais; 11 do juízo, 

porque o príncipe deste mundo já está julgado. 

Como poderemos viver em plena comunhão com Deus no meio do pecado?  
Se quisermos andar com Deus, precisamos do Espírito Santo nos convencendo do padrão divino de vida 
do Reino de Cristo. As pessoas que não conseguem ver o pecado que praticam, é porque o Espírito Santo 
não tem espaço para lhes ensinar, para convencer-lhes. 
Se desejamos a obra do Espírito Santo, precisamos pedir. Somente Ele poderá nos guiar a um encontro 
pessoal com Jesus e a uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 
 
Assim como acontecia com Jesus na terra, o Espírito Santo nos guiará nos caminhos de Deus. 
Isaías 11:2 e 3 
Somos discípulos de Jesus. Nosso alvo, portanto, é vivermos iguais a Ele. Se Ele teve o Espírito Santo 
habitando dentro de Si e guiando-O em toda a sabedoria, eu e você precisamos viver assim. 
 
Dentro de nós, Ele nos conduzirá no cumprimento da missão de Jesus. 
Atos 1:8  /  Atos 2: 1 a 4  /  Atos 2: 40 a 47 
 
O propósito de Deus é nos levar de volta à semelhança de Seu Filho. Isso nos salva. Chamar pessoas para 
a salvação é a nossa missão também. Missão que só pode ser cumprida no poder do Espírito Santo. 
Ninguém poderá ser convencido do pecado para arrependimento sem uma intervenção sobrenatural de 
Deus. Não é um convencimento humano ou catequese que devemos oferecer às pessoas, mas um 
testemunho com poder transformador, pela presença, frutos e dons do Espírito Santo em nós. 
 

COMUNHÃO E UNIDADE ENTRE AS PESSOAS 
 
Habitando dentro de nós, o Espírito Santo trará unidade e comunhão no convívio dos discípulos. 
I Coríntios 12:12 e 13 
A vida de verdadeiros discípulos, sendo transformados à imagem de Jesus Cristo, só é possível pela 
manifestação da preciosa pessoa do Espírito Santo dentro de nós. 
II Coríntios 3:18 
 
É o Espírito Santo que nos transforma segundo o Seu caráter. 
Romanos 8:22  /  Gálatas 5:16 a 18  /  Efésios 3:16  /  Romanos 8:26 /  Gálatas 5:22 e 23 
O Espírito Santo é a manifestação de Deus em nosso espírito, transformando-nos dia a dia, segundo o Seu 
caráter, Sua imagem, Seu propósito. 
 

“Se as nossas vidas não são frutíferas, vitoriosas e alegres, a culpa é nossa. 
Se há falta de poder em nossa vida, é porque não estamos devidamente 
relacionados com a fonte de poder, que é o Espírito Santo. A maior 
necessidade dos cristãos e do cristianismo é da plenitude do Espírito 
Santo.”  
                                                          A.B. Langston – Teologia Sistemática 

 
O Espírito Santo é quem faz Jesus ser cada dia maior em nós, e nos faz cada dia menores, mais humildes 
de coração, mansos, submissos, servos, amáveis. 
 
O mais importante para nós, não é o quanto temos do Espírito Santo, mas o quanto Ele tem de nós. 
O Segredo da vida de um discípulo é o quanto o Espírito Santo domina-o, governa-o. 
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Muitos vivem uma vida religiosa tentando demonstrar o quanto possuem do Espírito Santo ou de Seus 
dons. Jesus nos quer testemunhando do quanto Ele nos tem!  
 
O conhecimento e a vivência com o Espírito de Deus deve ser a principal busca de um verdadeiro discípulo. 
Somente Ele nos conduz em plena comunhão e obediência a Jesus! 
 
 

O MINISTÉRIO DO ESPÍRITO SANTO 
 
Veja a obra do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus Cristo hoje. 
 

Ele nos regenera e liberta da lei do pecado e da morte. Romanos 8:1-11 / Tito 3:5   
Ele nos ajuda nas orações. Romanos 8:26,27  /  Efésios 6:18 
Ele nos guia. Romanos 8:14 
Ele nos sela para o dia da redenção. II Coríntios 1:22 / Efésios 1:13, 14 /  4:30 
Ele tem comunhão conosco. II Coríntios 13:14 / João 14:16,17 
Ele nos dá acesso ao Pai. Efésios 2:18 
Ele fortalece a pessoa interiormente. Efésios 3:16 
Ele proporciona unidade. Efésios 4:3 
Ele nos santifica e nos transforma para a imagem de Jesus. II Tessalonicenses 2:13 / II 
Coríntios 3:18 / Tito 3:5,6 / Romanos 8:11 / Gálatas 5:16,22-25 
Ele nos ensina a Palavra e a vontade de Deus. I Coríntios 2:9-11 / João 14:26  e  16:13-14  / 
Romanos 8:14-16 
Ele nos capacita com o poder de Deus para o serviço cristão. Atos 1:4,5,8  2:4 / I Coríntios 
12:4,7,11  
Ele nos ressuscitará.  Romanos 8:11 
 

 
AVALIAÇÕES 

Estas avaliações podem ser feitas em sala de aula ou individualmente durante a semana em casa.  
O importante é que precisam ser feitas para um melhor aproveitamento de tudo que está sendo estudado. 
 
TRANSFORMAÇÃO PRÁTICA 
O que precisa ser mudado na nossa mente e o que precisamos executar, a fim de termos um 
relacionamento pessoal profundo com o Espírito Santo?  
Será que nossas vidas estão sendo guiada por Ele ou estamos apenas tentando buscar algo Dele?  
Este estudo tem me despertado para um tempo de mais intimidade com o Espírito de Deus que habita 
dentro de mim? 
 
Se quiser se aprofundar um pouco mais, faça um levantamento no Novo Testamento das ações e reações 
do Espírito Santo que o distingue como um ser pessoal.  
O que estas características ensinam sobre nossa forma de comunhão e dependência dele? 
Busque diante de Deus sabedoria e revelações sobre as atitudes e reações em sua vida, que podem estar 
entristecendo o Espírito Santo.  
Busque dele quais procedimentos você precisa tomar para ouvir mais a Sua voz, obedecer mais aos Seus 
comandos e viver em plena harmonia, comunhão e intimidade com Ele. 
 

  
 “Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em 

vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?” 
 

I Coríntios 6:19   
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O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO 
 
 
O batismo com o Espírito Santo é um acontecimento vital para o novo discípulo, para aqueles que 
realmente passaram pela experiência milagrosa, sobrenatural, do Novo Nascimento. 
 
O Espírito de Deus vem habitar dentro de nós. Vem também nos encher, diariamente, de porções cada vez 
maiores do Seu poder. 
 
As operações de transformação de Deus em nós, bem como a capacitação, o revigoramento, a ampliação 
de revelações, a continua renovação diária, tudo vem Dele. Isso depende de nosso relacionamento 
priorizado com a pessoa mais maravilhosa de todo o universo, o próprio Deus em nós por Seu Espírito. 
 
Nós precisamos do Espírito Santo para tudo. Ele é o único que pode nos capacitar para todas as coisas da 
vida e da eternidade. Queremos reconhecer nossa completa dependência da presença e da ação do 
Espírito de Deus, descobrindo a cada dia, como buscá-lo, enchendo- nos do Seu poder, e capacitando- nos 
para toda a vida. 
 

TODAS AS COISAS SÃO ESPIRITUAIS 
 
Todas as coisas da nossa vida são “sombras” do mundo espiritual. Tudo o que vemos, sentimos, vivemos, 
é dirigido pelo universo soberano do mundo espiritual. O homem não consegue viver bem, administrando 
as coisas apenas de forma terrena. 
 

“Nossa luta não é contra a carne e o sangue...”  
Efésios 6:12 

 
No mundo espiritual, só poderemos receber comandos de dois reinos: o império das trevas, ou o Reino da 
luz. Se desejamos ser guiados por Deus, pelo Reino da Luz, como verdadeiros filhos, então precisamos do 
Espírito Santo. Veja o que diz a Bíblia em Romanos 8:14 e I Coríntios 2:11. 
Para sermos bem guiados, precisamos nos encher do Espírito Santo. 
 
Quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, fomos selados por Seu Espírito. Efésios 1:13 
Porém, há uma necessidade de sermos cheios a cada dia para a capacitação espiritual. Somente o Espírito 
de Deus pode fazer isto em nós. Colossenses 1:9  /  Efésios 3:14 a 19 
Este era o padrão dos primeiros discípulos:  
Atos 13: 52 
 

O ENCHIMENTO É O PROCESSO NATURAL DE RENOVAÇÃO 
 
Não há necessidade de outra vinda do Espírito Santo sobre nós. Uma vez salvos, somos selados por Ele. 
Porém, há uma necessidade real do enchimento contínuo para cada dia, cada circunstância, cada desafio 
terreno e espiritual. Efésios 5:18 
 
O enchimento começa pela busca e petição. 
 
“... enchei-vos falando entre vós...”  
O texto de Efésios 5 nos mostra claramente que há um procedimento nosso, com os lábios e com as 
palavras. A busca pela presença do Espírito de Deus, Sua atuação poderosa e unção, são imediatamente 
respondidas. Lucas 11:13 
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O BATISMO 
 
Lucas 3:16 
João Batista declarou publicamente que Jesus viria e derramaria um batismo diferente do dele.  
O batismo instalado por Jesus é o início do enchimento. Os discípulos já pertenciam a Jesus, já caminhavam 
com Ele, porém, foram cheios do Espírito em um determinado momento, para início do ministério na terra 
como Igreja de Cristo.  
Assim também acontece conosco hoje. Este batismo de fogo é uma experiência que marca a ação contínua 
do Espírito Santo nos capacitando para toda a obra de Deus. Atos 1:8 
 
Por que “com fogo”? 
Hebreus 12:29  “... pois o nosso Deus é um fogo consumidor.” 
 
O versículo é uma figura de linguagem, mas é literal também.  
Quando somos batizados pelo Espírito Santo, somos inundados de vida, ousadia, intrepidez, dinamismo, 
coragem, luz, testemunho, brilho, graça, glória... 
 

O fogo é que purifica. 
Hebreus 1:3 / Zacarias 13:9 

O fogo é que ilumina. 
Hebreus 6:4  /  Salmos 34:5 

O fogo traz poder. 
II Tessalonicenses 1:7  /  Atos 2:1 a 3 

 
O fogo de Deus em nós é a presença da Sua luz, Sua glória, Seu poder. Isto é o que importa nos confrontos 
do mundo espiritual. O inimigo se rende ao poder do fogo. O testemunho se torna real e poderoso, por 
causa do brilho, do calor e do poder do fogo de Deus em nós: o Seu Espírito. 
Precisamos nos encher Dele porque é Ele quem nos garante vitória. 
 
Romanos 8:2 e 26 / Gálatas 5:16 a 18 / Gálatas 4:6 / Gálatas 5:22 e 23 / Efésios 3:16 / João 14:16 e 17 
 
 
 

SEJA CHEIO DO ESPÍRITO SANTO! 
 
As “condições” para um discípulo ser batizado pelo Espírito Santo. 
 
• O discípulo precisa crer que é uma nova criatura e tem um propósito único:  
                 I Coríntios 6:19 / João 14:17 
• O discípulo precisa tratar o Espírito Santo de forma correta:  
                 Efésios 4:30 a 32  /  Gálatas 5:16 a 25 
• O discípulo precisa viver em obediência à Palavra:  
                 Efésios 2:2  /  Gálatas 5:16 a 25 
• O discípulo precisa decidir romper com os padrões do mundo:  
                 I Tessalonicenses 5:19 / I Coríntios 2:12 
• O discípulo precisa aprender a entregar-se, render-se a Deus:  
                 Romanos 6:13   /  Romanos 7:4 
 
 “Permanecei em Jerusalém.” 
 
Se estivermos buscando viver as condições acima mostradas, então nos posicionaremos no lugar certo 
para o enchimento do Espírito. A ordem de Jesus que se segue é: “permanecei em Jerusalém. ”   
Esta ordem significa a vida de adoração e rendição diante do Trono do Senhor.  
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Um discípulo precisa praticar cada dia mais os momentos de intimidade, de busca em oração e adoração, 
prostrado diante de Deus. Alguns atos físicos práticos demonstram isto: ajoelhar em oração, chorar em 
quebrantamento diante do Senhor com palavras de gratidão, de louvor, de exaltação nos lábios. 
 
“Até que do alto.” 
Esta é a expressão de Jesus que nos mostra perseverança na busca. 
 
O enchimento do Espírito Santo é algo vital para a caminhada cristã. Tudo estará limitado, se não tivermos 
um enchimento diário do fogo do Senhor. 
Mais do que tudo nesta vida, busque este enchimento, tanto como uma experiência única inicial, como um 
alimento diário para o espírito. 
 

PRIMEIROS SINAIS DO BATISMO 
 
A primeira evidência de que o Espírito de Deus vai derramar Seu fogo sobre a vida de um discípulo é a sua 
busca. Podemos ver como testemunho público, os valores e as prioridades na vida de um discípulo que 
decidiu buscar o fogo de Deus. Salmos 105:4  /  Isaías 55:6  /  Mateus 7:7 a 11 
 
Uma segunda evidência do enchimento do Espírito Santo é a intrepidez: a liberdade para falar de Jesus. 
Ele mesmo disse que seríamos testemunhas ao recebermos deste poder do Espírito Santo. 
 
Outra evidência é a vida de oração, desprendimento, testemunho e serviço do discípulo. 
 
Temos ainda uma evidência muito comum que é o recebimento de dons espirituais. 
Tanto o dom de falar em línguas quanto os outros dons descritos na Bíblia, começam a ser vistos de forma 
frutífera na vida de alguém que realmente foi batizado com o Espírito Santo. 
Estes dons não são sinais de premiação, como alguns pensam, mas são ferramentas para o serviço do 
Reino de Deus na terra.  
Veremos isto adiante. 
 
Muitas vezes ainda, o falar em outras línguas, orando e cantando em “mistérios espirituais”, é um sinal 
evidente do enchimento do Espírito Santo. 
 
 

I Coríntios 12:1   
“Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. ” 
 
I Coríntios 14:1 
Busquem os dons do Espírito Santo! 
 

 
O batismo com o Espírito Santo e os dons concedidos por Ele têm um propósito específico.  
Eles não são sinais de espiritualidade ou de merecimento. Não são evidencias de bondade, capacitação ou 
superioridade. Eles são ferramentas importantes, que revelam e suprem nossas fraquezas e limitações 
para o cumprimento das ações do Reino de Deus na terra.  
Eles são prova do investimento do Espírito Santo, para que possamos cumprir a grande comissão de Jesus. 
Portanto, todo discípulo precisa buscar e se apropriar do batismo com fogo e dons do Espírito Santo de 
Deus! 
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PRIMEIRO FRUTOS, DEPOIS OS DONS. 

 Isso não significa uma regra que vamos 

usar religiosamente no controle das coisas. 

Muitas pessoas estão manifestando dons 

que receberam, tendo ainda graves erros 

de caráter. Não somos nós que 

controlamos isso. Porém, o propósito de 

Deus na caminhada de santificação é que 

cresçamos na semelhança com Cristo. Isso 

significa mudança de caráter, frutos do 

Espírito vivendo em nós. Naturalmente, os 

dons se manifestarão, crescerão e 

produzirão mais frutos ainda, 

estabelecendo ministérios. 

 

 

NA FORÇA DO BRAÇO? 

No serviço ministerial do Corpo de Cristo, 

nossas habilidades, virtudes, 

competências, são necessárias. O 

conhecimento, a destreza, a experiência 

para executarmos as coisas que cooperam 

para o Reino, são inquestionáveis. Porém, 

a base fundamental da obra da Igreja é o 

poder do Espírito Santo. A obra que 

realizamos em nome de Jesus, depende 

totalmente da manifestação do Espírito 

com Seus dons em nós. 

Não se produz arrependimento, 

entendimento das Escrituras, milagres, 

transformações, crescimento, sem os dons 

do Espírito Santo. 

De forma alguma podemos ignorar a 

importância vital de termos um 

relacionamento santo com Ele, recebendo 

poder para o serviço no Reino. A Igreja é 

um organismo vivo, santo, sobrenatural. 

Sua obra também o é. Seus membros 

também operam assim. 

 

 

OS DONS ESPIRITUAIS E MINISTÉRIOS 

 
Êxodo 31:6  
Eis que lhe dei por companheiro Aoliabe, filho de 
Aisamaque, da tribo de Dã; e dei habilidade a todos os 
homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho 
ordenado: 
 
Joel 2:27-28  
Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o 
SENHOR, vosso Deus, e não há outro; e o meu povo 
jamais será envergonhado. 
 
E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito 
sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas 
profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens 
terão visões; 
 
Atos 1:8  
mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito 
Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém 
como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da 
terra. 

 
Os dons espirituais são capacitações de Deus para Seus filhos, a fim 
de cumprirem o propósito, o ministério missionário da Igreja na 
terra. 
Uma vida sem dons espirituais é fadada ao fracasso do esforço 
humano.  
Vamos aprender sobre os dons e ministérios que Deus disponibiliza  
para a vida terrena e a obra de cada um de nós como Seus Ministros. 
 

OS DONS SÃO UMA PROMESSA 
 
No texto de Joel 2 vemos que o Senhor cuida de cada um de nós da 
seguinte forma: 
Filhos e Filhas – Geralmente vivem na dependência. Deus lhes dará 
condições para gerar vida pela palavra. 
Jovens – Têm força, mas raramente têm a visão correta. Deus dará 
visão. 
Velhos – Possuem experiência, visão, mas já não têm mais força. 
Deus lhes dará os sonhos, a força. 
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AUTORIDADE DA PALAVRA 
AUTORIDADE DO CORPO 
AUTORIDADE DA CRUZ 

Se não estivermos decididos a nos 

submeter à autoridade da Palavra, do 

Corpo, e da Cruz, não chegaremos a lugar 

algum. A vida espiritual é uma vida de 

renúncias. Receber o Espírito Santo, deixa-

Lo agir em nós e através de nós, requer 

quebrantamento, rendição, humildade e 

dependência. 

A vida cristã é um desafio diário de morrer 

para nós mesmos e deixar que a vida de 

Cristo, o Seu Espírito, cresça, atue, conduza 

tudo. 

 DESEJE OS DONS 
Jesus coloca no coração de cada um 
dos Seus discípulos, uma fome e sede 
pela Palavra. Essa Palavra nos alimenta 
e fortalece espiritualmente. Ela nos faz 
conhecer os elementos, planos e 
promessas do Reino de Cristo. 
Passamos a desejar os frutos, o caráter 
de Jesus e também os frutos Dele. 
Passamos a desejar ardentemente, 
não segundo a nossa alma, servir a 
Cristo, alcançar as pessoas, discipular 
vidas, experimentar crescimentos, 
conquistas na vida diária da igreja. 
 
Neste estudo, tenha um objetivo claro 
de saber mais do Espírito, Seus frutos 
e Dons, desejando ardentemente 
desfrutar deles e usa-los para agradar 
o Pai com frutos eternos. 
Deus tem dons e ministérios para cada 
pessoa. Para todas as pessoas. Para 
sua vida. 
 

 

OS DONS ESPIRITUAIS E MINISTÉRIOS 

 
Dom é uma palavra original grega “caris”, que significa graça, 
dádiva, favor. 
Por Sua graça, Deus nos dá condições para operar as coisas terrenas 
com Seus dons espirituais.  
É uma capacidade extraordinária do Espírito Santo, para que os Seus 
discípulos possam lhe servir. 
 
A fonte destes dons espirituais é a presença do próprio Deus. A 
pessoa divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós é que gera 
a permanência dos Seus dons à nossa disposição. 
 
Precisamos nos encher dos dons de Deus, portanto precisamos nos 
encher Dele! 
 
I Pedro 4:10 e 11 
 

DOM OU MINISTÉRIO? 
 

“Todo dom em exercício é um ministério,  
um serviço, um trabalho que prestamos para Deus.” 

Apostila Igreja Em Porto Alegre 
 

Recebemos dons de Deus para servir ao Corpo. Um discípulo busca 
se encher do Espírito Santo para receber poder, dons espirituais, a 
fim de servir. Não há outro motivo para Deus nos capacitar com dons 
espirituais senão o serviço no Reino. Alguém que não está disposto 
a servir, renunciando sua vida, tomando a cruz, não precisa receber 
dons. 
 

DOM E CARÁTER 
 
Como vimos antes, os dons são produzidos pela presença do próprio 
Deus em nós, que é o Dom Inefável. Jesus é a dádiva maior de Deus. 
O Espírito Santo é a continuidade desta dádiva dentro de nós. Se Ele 
está em nós, então Seu caráter será visto em nós. 
 
Nosso caráter terreno precisa estar na cruz e o caráter de Cristo será 
formado em nós a cada dia (o Fruto do Espírito). Esta é a vida de 
discipulado na Igreja, ou a santificação. 
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Os dons podem ser simulados ou imitados na força humana. Quando isto acontece, fica evidente o caráter 
corrompido pelo pecado. Porém, quando o Espírito Santo está agindo na vida de um discípulo no meio da 
Igreja, há um testemunho da transformação das características de ações e reações. O Fruto do Espírito 
manifesta-se claramente, sobrepondo as obras da carne que vão sendo eliminadas da vida do cristão.  
 
Mateus 11:29  /  Romanos 8:29 
 

OS DONS 
 
Podemos visualizar os dons descritos na Bíblia de três formas distintas. Não há nenhuma necessidade em 
definirmos quantos dons são. Assim como Deus é infinito, Suas manifestações também o são. Mas 
podemos estudar estes dons mencionados nos textos indicados, a fim de compreendermos mais o que 
Deus nos deu. 
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ENCARGOS 
 
Deus concede dons aos homens para o 
cumprimento de uma missão. Na vida da Igreja 
não há espaço para valorização de cargos, mas 
encargos.  
O Senhor não necessita de uma organização, 
mas de um organismo vivo que transmita Sua 
vida através de homens e mulheres 
transformados pelo Seu poder, dispostos e 
disponibilizados para servir com encargo, com 
dedicação e responsabilidade. 
FUNÇÕES 
Uma vez que estamos sendo moldados por Deus 
como discípulos fiéis, recebemos a comissão, o 
encargo e somos colocados em funções.  
Novamente vemos que não se trata de cargos ou 
posições, títulos ou honrarias, mas serviço. As 
funções do Corpo de Cristo, ou os Dons de Deus, 
são para o crescimento do Seu Reino na terra. 
Portanto, chamamos de “dons” às funções 
ministeriais.  
 

OS DONS DE DEUS 
 
Profecia – É a capacidade dada por Deus para 
alguém falar diretamente da parte Dele aos 
homens, edificando, exortando e consolando. É 
a proclamação da Palavra já dita por Deus 
através das Sagradas Escrituras.  
I Coríntios 14:3 / Provérbios 29:18 
 
Serviço – Tem o mesmo que a palavra grega 
“diaconia”. É uma capacitação divina para 
vivermos atentos às necessidades dos outros e 
supri-las. I Pedro 4:10 
 
Ensino – Esta palavra vem do grego “didaquê”. É 
a capacidade divina para expormos as verdades 
bíblicas do ensino de Cristo, com clareza e 
convicção. João 13:13 a 15 
 
Exortação – Vem da palavra grega “parákletos”, 
que significa “aquele que está ao lado para 
ajudar, consolar, fortalecer, defender”. É a 
capacidade dada por Deus para fortalecermos 
quem se encontra em dificuldade, desanimado, 
triste, enfraquecido. 
 
Contribuição – Vem do grego “metadídomi”, 
que significa “doar, compartilhar, investir”. 
Todos devem contribuir, porém Deus dá a alguns 
um encargo e disposição especiais para 

contribuírem financeiramente na obra de Deus. 
II Coríntios 9:7  /  Romanos 12:6 a 8 
 
Presidência – Palavra que vem do grego 
“próistemi”, que significa “ficar de pé na 
frente”. É uma capacidade divina para alguém 
estar diante de pessoas, liderando, ajudando 
para a realização de tarefas. 
I Tessalonicenses 5:12  /  I Timóteo 5:17 
 
Misericórdia – Vem do grego “éleos”. É uma 
capacitação divina para ter compaixão dos 
fracos, fracassados, antipáticos, mal vistos, mal 
cheirosos, moribundos... Romanos 12 
Além desses dons de Deus, a Bíblia mostra-nos 
cinco outros dons, chamados de ministérios 
porque são para o serviço. 
 

OS DONS DE CRISTO 
  
 “Ele mesmo concedeu” – A palavra “concedeu” 
aparece de forma exclusiva para estes cinco 
dons, porque Jesus faz com que Seus discípulos 
se tornem estes dons. Não são apenas 
capacitações, mas o Senhor opera por meio de 
alguns discípulos como homens-dons. Estas 
pessoas se tornam dons para a Igreja com uma 
função específica, para um propósito claro e 
único: o aperfeiçoamento dos santos para o 
cumprimento do ministério, para a edificação do 
Corpo de Cristo. 
 
Na verdade, Deus quer que cada discípulo Seu 
seja um dom para o Corpo. 
 
Apóstolos – Significa “enviado”. Homens e 
mulheres que Deus levanta para estabelecerem 
ou corrigirem o fundamento da Igreja que é 
Cristo. Eles estabelecem, por suas vidas e ensino, 
os fundamentos doutrinários e visionários da 
Igreja na terra. 
 
Profetas - Aqueles que trazem a visão e direção 
de Deus para a Igreja. Eles proclamam o que 
Deus está fazendo na condução do Corpo de 
Cristo. 
 
Evangelistas – Todos nós temos o chamado para 
pregar o Evangelho, porém o Senhor concede à 
Igreja algumas pessoas que têm um dom, unção 
e chamado específico para alcançarem os 
perdidos e colherem frutos de vidas salvas. 
Pastores e Mestres – Podemos estudar estes 
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dois ministérios separadamente ou em 
associação. Todo pastor precisa ser alguém que 
cuida e ensina as ovelhas a trilharem o caminho 
de Deus. Da mesma forma, todo mestre precisa 
ser alguém que, com o ensino, cuida e conduz 
pessoas no caminho de Deus. 
Não é possível pastorear sem ensinar. Não é 

possível ensinar mesmo, sem um 
comprometimento para o crescimento pessoal. 
 
Veremos ainda os dons do Espírito Santo, que 
são concedidos aos que buscam, para 
instrumentação de poder na operação do 
ministério do Corpo de Cristo. 

  

 

 

 

 

AVALIAÇÕES 

Estas avaliações podem ser feitas em sala de aula ou individualmente durante a semana em casa.  
O importante é que precisam ser feitas para um melhor aproveitamento de tudo que está sendo estudado. 
 

 
TRANSFORMAÇÃO PRÁTICA 
 
Quais são as evidências de que você já foi batizado com o fogo do Espírito Santo?  
Se houver dificuldades para encontrar estes sinais, é importante e necessário que você tenha um tempo 
de busca em oração, jejuns e quebrantamento. 
 
Quem pode hoje nos auxiliar para desfazermos toda dúvida e trilharmos este caminho de enchimento do 
Espírito Santo? Estude no livro de Atos outras experiências pessoais de enchimento do Espírito e dons. 
 
Traga seus comentários para a sala de aula. 
 
Ore ao Senhor por dons espirituais.  
Ele mesmo nos ensinou a buscar com zelo estes dons.  
Peça ao Senhor que te ajude a vencer as dificuldades para testemunhar de Jesus, ou para enfrentar as 
situações do dia a dia com a Palavra, enchendo- te do fogo do Espírito Santo. 
Ore para que os dons não sejam apenas um sinal de espiritualidade, mas ferramentas em uso constante 
para as obras de Deus através da sua vida. 
 
 

  “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-
me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e 

Samária, e até os confins da terra.” 
 

Atos 1:8 
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Os Dons do Espírito Santo  

são ferramentas que nos auxiliam 
para o cumprimento do ministério  

da Igreja na terra,  
em função das nossasfraquezas  

e incapacidade humana.  
 

Não são premiações  
ou indicação de santidade maior.  

 
Podemos buscá-los  

para servirmos o Corpo de Cristo. 

 Nosso desejo e alvo é que todos 
saibam avaliar qual a função  

de cada dom do Espírito Santo,  
a fim de pedirmos com sabedoria,  
e praticá-los na unção do Senhor, 

gerando frutos que exaltam a Jesus. 
 

Todos são chamados ao privilégio de 
servir a Jesus, frutificar  
de forma sobrenatural  

e acumular tesouro nos céus. 
 

 

Temos estudado que Deus dá dons aos Seus discípulos, visando o 
cumprimento de um serviço, um encargo.  

Este serviço estabelece funções e estas funções precisam ser 
auxiliadas por manifestações do Espírito Santo que são os dons 
espirituais. 

 

 

Entendemos, portanto, que a busca pelos dons espirituais só pode 
ser motivada pelo senso de ENCARGO, no desejo de cumprir as 
FUNÇÕES como membro do Corpo.  
 
A busca pela MANIFESTAÇÃO dos dons do Espírito precisa vir 
precedida da vida de discípulo, com o caráter continuamente 
trabalhado por Deus no discipulado da Igreja. 
 

MANIFESTAÇÕES 
 
Reveja o gráfico da página 10 
 
A Bíblia menciona nove dons espirituais em I Coríntios.  
Porém, vemos nas Escrituras que o Senhor pode manifestar 
inúmeros outros dons, devido o Seu poder ilimitado e infinita graça.  
 
A expressão bíblica é “variedade de dons”.  
Na diversidade declarada, o Senhor pode produzir infinitas 
manifestações e dons para o Seu propósito. I Coríntios 12:1 a 11 

 
A DIFERENÇA 

 
Há uma grande diferença entre os Dons de Deus e os Dons do 
Espírito. Os dons de Deus são capacitações para o serviço. Os dons 
do Espírito são “manifestações” do Espírito Santo em um discípulo 
crente. 
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Tornamo-nos capacitados por Deus para exercer 
o ministério ou a função de profeta.  
Mas não acontece da mesma forma quanto às 
manifestações dos dons do Espírito.  
 
Ele mesmo se manifesta através de nós.  
Não depende da nossa capacidade. 
Acontece por causa da função que recebemos 
pelo encargo. Essas manifestações são do 
Espírito em nós.  
São atuações Dele mesmo com poder, para todo 
o interesse de Deus, através de nós.  
 
O Senhor nos desafia a procurar estes dons, pois 
isto manifesta nosso zelo pelas coisas do Espírito 
Santo. Porém, a manifestação destes dons, pela 
fé, depende exclusivamente Dele agir dentro de 
nós. 
 
“Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas 
coisas, distribuindo particularmente a cada um 
como quer.” I Coríntios 12:11  
 
Cada discípulo, consciente do seu encargo no 
Reino, se coloca à disposição do Senhor e recebe 
uma função.  
Para o cumprimento desta função ele precisa da 
manifestação dos dons. Na completa 
dependência, submissão, humildade e serviço, o 
discípulo experimenta estes dons abaixo 
relacionados:  
 

OS DONS DE REVELAÇÃO – 
Referem-se ao conhecimento sobrenatural do 
Espírito Santo. 
 
Palavra de sabedoria – É a manifestação do 
Espírito Santo em um momento específico de 
desafios e situações difíceis; revela respostas e 
palavra de direção sábia. Lucas 21:14 e 15 
 
Palavra de conhecimento – É a manifestação do 
Espírito Santo que nos revela o que Deus 
conhece acerca de algo que é ignorado pelos 
homens. Colossenses 2:3 
 
Discernimento de espíritos – É a manifestação 
do Espírito Santo que nos faz discernir que 
espírito está atuando em determinada situação 
ou pessoa. I João 4:1 
 
 
 

OS DONS DE PODER 
Referem-se à intervenção sobrenatural do poder 
do Espírito Santo. 
 
Fé – É a manifestação do Espírito Santo para o 
exercício da convicção e segurança plenas, 
suprindo necessidades em circunstâncias 
especiais e extenuantes. Não se trata da fé 
salvadora nem a fé ou fidelidade para a vida 
cristã diária. Mateus 14:29 a 31  /  Mateus 9:22 
 
Operação de milagres – É a manifestação do 
Espírito Santo com a superação de leis naturais, 
em função de uma atuação do poder miraculoso 
de Deus. Atos 2:43 
 
Dons de curar - É a manifestação do Espírito 
Santo realizando curas em diversos tipos de 
enfermidades, seja em relação ao corpo, alma ou 
espírito. Está no plural, porque Ele reparte dons 
específicos para cada área, cada enfermidade e 
cada pessoa. Jesus tinha todos os dons de curar. 
Mateus 4:23 
 

DONS VOCAIS 
Referem-se à comunicação sobrenatural do 
Espírito Santo, usando o pronunciamento 
humano. 
 
Profecia - É a manifestação do Espírito Santo 
para uma comunicação específica de Deus aos 
homens, com o objetivo de edificar, exortar e 
consolar. A profecia somente como uma 
previsão do futuro, está mais relacionada às 
manifestações místicas de engano do maligno.  
Se Deus vier através de um profeta, revelando o 
futuro, terá o propósito claro e bíblico de 
edificar, exortar e consolar. I Coríntios 14: 1 a 3 
 
Variedade de línguas - É a manifestação do 
Espírito Santo, levando um discípulo a falar as 
línguas espirituais. 
Estas línguas não são discernidas por ninguém, 
nem pelo maligno e seus espíritos. Uma pessoa 
só pode discernir o que está sendo dito por 
intermédio do próprio Espírito Santo que traz a 
interpretação.  
O propósito de se declarar algo em uma língua 
estranha, ou espiritual, é a realização de projetos 
de Deus que nosso idioma não alcança, e que o 
Senhor deseja proclamar sem que o inimigo 
saiba. Atos 10: 44 a 47  /  Atos 19:6  /  I Coríntios 
14:18  /  Marcos 16:17 
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Interpretação de línguas - É a manifestação do 
Espírito Santo, levando um discípulo a 
interpretar o que alguém falou em outras 
línguas. Não é o mesmo que um idioma 
aprendido e traduzido. É uma manifestação 
sobrenatural. 
 
O mesmo Espírito que leva um discípulo a falar 
em línguas espirituais, leva outro a interpretar. 
Muitas vezes o Espírito traz a interpretação para 
o mesmo que falou. Quando não há 
interpretação do que foi dito em línguas, o 
propósito fica claro, tanto na edificação pessoal 
como na proclamação de mistérios.  
 
Quando há interpretação os homens podem 
glorificar a Deus pelo que Ele declarou e podem 
contribuir com o Reino na proclamação dos 
intentos divinos.  
I Coríntios 14 
 

O estudo dos dons e ministérios se repetirá 
mais à frente na Escola de Discípulos, com 
maiores condições para o aprofundamento 
necessário na edificação de cada discípulo.  

 
 
 
 
 

“Que fazer, pois, irmãos? Quando vos 
congregais, cada um de vós tem salmo, tem 

doutrina, tem revelação, tem língua, tem 
interpretação. Faça-se tudo para edificação.”  

 
I Coríntios 14:26   

 
“Na vida da Igreja todos têm o Espírito e Seus 
dons para edificação do Corpo e para extensão 
do Reino de Deus. Por isso devemos nos dispor 
ao Espírito, a fim de que Ele nos use como Lhe 
agrada.”  
 
“Devemos conhecer os dons do Espírito e 
praticá-los no meio da Igreja e do povo que ainda 
não conhece o Senhor. Somos a Igreja dos que 
têm! Porque temos o Espírito, temos tudo do 
Espírito. Ele quer hoje, se manifestar em nós e 
através de nós.  
Sejamos pois, um vaso de bênçãos em Suas 
mãos.” 
 
Oremos: “Usa-me, Espírito, usa-me como Te 
agrada.” 
 
Este e outros trechos ou frases do texto desta lição 

foram extraídos da apostila Dons e Ministérios, 
preparada pela Igreja de Porto Alegre. 

 
Usados com permissão.

 
AVALIAÇÕES 

Estas avaliações podem ser feitas em sala de aula ou individualmente durante a semana em casa.  
O importante é que precisam ser feitas para um melhor aproveitamento de tudo que está sendo estudado. 
 

 
TRANSFORMAÇÃO PRÁTICA 
Estou compreendendo que os dons não são premiações aos melhores, mas ferramentas para o serviço? 
Eu já sei quais deles posso pedir ao Senhor? 
Tenho buscado mais do Senhor, a ponto de renunciar o que for preciso, para ter mais tempo de busca 
diante do Senhor e mais tempo para servir aos irmãos com os dons que desejo? 
Ore ao Senhor intensamente, para que possamos ver um crescimento do uso dos dons espirituais no meio 
da Igreja, com sinais claros de caráter e frutos na vida de cada discípulo. 
 
 

 “E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne;  
e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões,  

os vossos anciãos terão sonhos; e sobre os meus servos e sobre as minhas servas  
derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão.” 

 
Atos 2:17 e 18      


