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Somente através do Espírito Santo o cristianismo se torna um poder 
vivifi cante e transformador na vida dos fi lhos de Deus. Como Paulo afi rmou, 

“ninguém pode dizer: Senhor Jesus!, senão pelo Espírito Santo “(1Co 12:3). Sem 
o Espírito, nossa religião jamais será uma experiência viva. As Escrituras Sagradas 
nos informam como esse Agente divino nos conduz à plenitude dessa experiência 
com Jesus.

1.  Que promessa Jesus fez aos discípulos antes de Sua ascensão? João 14:16; 
Lucas 24:49
E Eu     ao Pai, e Ele vos dará outro  .

2.  O que os discípulos fi zeram após a ascensão de Cristo? Atos 1:4; 12-14 
(marque V ou F)
(    ) Testemunharam.         (    ) Oraram e esperaram.           (    ) Se separaram.

3. Quando se cumpriu a promessa? Atos 2:1-4
 
 .

4. Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? Atos 5:3, 4; Mateus 28:19               
(    ) Ente divino.        (    ) É uma força impessoal.         (    ) Não existe.  

5.  Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? João 14:26; 
João 16:8-13; 1Samuel 10:6 (marque V ou F)
(    ) Ensinar algumas coisas.                 (    ) Guiar em toda a verdade.
(    ) Convencer do pecado, da  justiça e do juízo.  (    ) Mudar a natureza humana.

6. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? João 3:5; Mateus 3:16
Quando é batizada nas  .
A Bíblia associa o batismo do Espírito Santo ao batismo nas águas, mas, 
essa deve ser uma experiência renovada diariamente na vida daqueles que se 
entregaram a Deus e foram batizados. 
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7.  Como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Atos 5:32; 
Gálatas 5:22-23 (marque V ou F)
(    ) Ama a Deus, obedece aos Seus mandamentos e à Sua Palavra (Jo 14:15).
(    ) Sua vida apresenta o fruto, ou as virtudes do Espírito.
(    ) Fala em línguas estranhas.  

8. O que devemos pedir hoje a Jesus? Lucas 11:13
(    ) Espírito Santo       (    ) Alegria        (    ) Nada
O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos 
de Deus. Essa experiência está associada a três atividades diárias: Estudo da 
Bíblia, com disposição para obedecer, oração e testemunho aos que ainda não 
conhecem Jesus.

Recapitulação:. Jesus prometeu que nos daria outro  .  
Após Sua ascensão, os discípulos oraram, confessaram os pecados e esperaram o 
cumprimento da promessa, no dia de     . A Bíblia 
apresenta o Espírito Santo como     . Sua função é 
nos convencer do pecado, da         e do           .  
Ele também muda a natureza humana. Quem possui o Espírito Santo obedece a Deus 
e aos Seus      . 

Compromisso de fé:

Dedicarei tempo, todos os dias, ao estudo da Bíblia e à oração, para que seja 
batizado diariamente com o Espírito Santo. Dessa forma, espero ser poderoso em 
palavras e ações, bem como no testemunho de minha fé aos semelhantes.
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