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AS LIÇÕES DOS NÚCLEOS 
#3 - O Espírito Santo é Deus. Ele habita dentro de nós! 

 

 
João 14:16-18 
Jesus promete outro Consolador 
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, 
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; vós o 
conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós 
outros. 
 
O Espírito Santo é uma pessoa.  
A terceira pessoa da Trindade.  
As três pessoas da Trindade são uma só. 
Ele é Deus.  
 
Como uma pessoa, Ele: 
 
PENSA 
"E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede 
pelos santos de acordo com a vontade de Deus." Romanos 8:27 
 
DESEJA 
"Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui 
individualmente, a cada um, conforme quer." 1 Coríntios 12:11 
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AMA 
"Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a 
mim em minha luta, orando a Deus em meu favor." Romanos 15:30 
 
SE ALEGRA 
"Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei." Gálatas 5:22-23 
 
ENCORAJA 
"Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas; e se 
multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo." Atos 9:31 
 
CONSOLA 
João 15:26 
Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, 
que dele procede, esse dará testemunho de mim; 
 
FALA 
"Portanto, como diz o Espírito Santo: Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos 
corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto." (Hebreus 3:7-8) 
 
ENSINA 
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. 
 
SE ENTRISTECE 
"E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção." 
(Efésios 4:30) 
 
PODE SER INSULTADO 
"Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que 
profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça?" 
(Hebreus 10:29) 
 
PODE SER RESISTIDO 
"Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos! Vocês são iguais aos seus antepassados: 
sempre resistem ao Espírito Santo!" (Atos 7:51) 
 
PODEMOS MENTIR A ELE 
Atos 5:3 
Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito 
Santo, reservando parte do valor do campo? 
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Essa é a pessoa que habita dentro de nós. 

Como nos lembramos disso? 
Como cuidamos disso? 

 
Apocalipse 3:5-6 
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome 
do Livro da Vida; pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus 
anjos.  
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 
 
Romanos 8:12-17 
12 Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a 
carne.  
13 Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte; mas, se, pelo Espírito, 
mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis.  
14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.  
15 Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas 
recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Aba, Pai.  
16 O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.  
17 Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo; se 
com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. 
 
Estamos nos aproximando do arrebatamento da Igreja. 
Claro, nos aproximamos da chegada do anticristo. 
Portanto, só um louco não se prepararia, não se encheria do Espírito. 
 
Mateus 25:1-13 
A parábola das dez virgens  
 1 Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram 
a encontrar-se com o noivo.  
2 Cinco dentre elas eram néscias, e cinco, prudentes.  
3 As néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo;  
4 no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas.  
5 E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram.  
6 Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro!  
7 Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas.  
8 E as néscias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão-
se apagando.  
9 Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras! Ide, antes, 
aos que o vendem e comprai-o.  
10 E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele 
para as bodas; e fechou-se a porta.  
11 Mais tarde, chegaram as virgens néscias, clamando: Senhor, senhor, abre-nos a porta!  
12 Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço.  
13 Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. 
 
 

Você crê que a pessoa maravilhosa do Espírito Santo está vivendo dentro de você? 
Você tem provas disso? Seriam os Frutos e os dons, ou só uma impressão? 

 


