
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como é o seu relacionamento com o Espírito Santo?  
Herdamos tantos dogmas e liturgias religiosos, que mais discutimos acerca das coisas espirituais 
do que experimentamos delas. 
 
O ESPÍRITO SANTO É UMA PESSOA 
Ele pensa / Romanos 8:27 
Ele tem vontades / I Coríntios 12:11 
Ele ama / Romanos 15:30 
Ele fala, se entristece, pode ser apagado, se alegra... Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da 
Trindade! 
 
O quanto nos preocupamos em relação a entristecer ou apagar o Espírito Santo? 
1 Tessalonicenses 5:19 
Não apagueis o Espírito. 
 
Efésios 4:30 
E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 
 
O ESPÍRITO SANTO PODE SER CHAMADO 
João 14:16 
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco; 
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; 
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? 
 
 

REUNIÃO DO NÚCLEO 

DESCERÁ SOBRE TI O ESPÍRITO SANTO! 
 
Somos um ser espiritual. Habitamos em um corpo, temos uma alma e fomos 
criados à imagem e semelhança de Deus, que é Espírito. 
Precisamos cuidar do corpo com alimentação, exercícios e tantas outros 
elementos físicos. Precisamos cuidar da alma, seja com um abraço, uma 
palavra, ou com curas. Porém, precisamos, acima de tudo, cuidar do Espírito. 
Nosso corpo vai envelhecendo e morrerá. Nossa alma é a sede das emoções, 
vontade e decisões. Nosso espírito, será levado para a dimensão da 
eternidade. 
Somente o Espírito Santo de Deus pode nos nutrir espiritualmente. 
Como é seu relacionamento com Ele? 

 



JESUS DECLARA SOBRE O ESPÍRITO SANTO 
 
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. 
 
João 16:7-11  
Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá 
para vós outros; se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. 8 Quando ele vier, convencerá o mundo do 
pecado, da justiça e do juízo: 9 do pecado, porque não crêem 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. 
 
João 16:13-14  
13 quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade; porque não falará 
por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. 14 Ele 
me glorificará, porque há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar. 
 
Decida ter um relacionamento diário com o Espírito Santo. Peça ajuda aos seus líderes para que 
receba oração, imposição de mãos, ensino e auxílio para um crescente relacionamento com a 
maravilhosa pessoa do Espírito de Deus! 
 
 
4 PERGUNTAS PARA DIRECIONARMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS COM COMENTÁRIOS E 
TESTEMUNHOS 
 
 

1. Como é o seu relacionamento com o Espírito Santo? 
2. O quanto você se preocupa em relação a entristecer ou apagar o Espírito Santo? 
3. O que a Bíblia diz sobre como entristecemos o Espírito de Deus? 
4. Quais frutos e quais dons do Espírito você tem aprendido e reconhece que precisa ter? 

 
 

Este é um momento de todos nós irmos para um lugar de Altar. 
Vamos orar individualmente e uns pelos outros para que 
possamos compartilhar O QUE PRECISAMOS e buscar O QUE 
JESUS ORDENOU. 
 
Não queremos viver mais um ano só frequentando igreja ou 
participando das Células quando dá, ou quanto estamos 
animados. Queremos investir tudo o é possível para que nos 
tornemos semelhantes a Jesus. 
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