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SÉRIE: BOM DIA ESPÍRITO SANTO 

SEGUNDA-FEIRA – PRAZER EM CONHECER SUA PESSOA! 

Nessa semana vamos meditar nesse tema, que certamente fará a nossa mente abrir, e a luz da 

Bíblia perceber sobre a pessoa do 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.” João 14.16-17 

“O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus.” 

I Coríntios 2.10b 

O Espírito Santo é Deus que vive em nós!  

Vamos começar olhando para a obra do Espírito nas Escrituras em duas partes muito importantes: 

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

1. O ESPÍRITO SANTO É UMA PESSOA DIVINA 

Uma pessoa maravilhosa, especial e sobrenatural, enviada por Deus para nos ajudar e fazer 

uma obra muito grande através de nossas vidas neste mundo. 

1. ELE PENSA EM NÓS - At 15.28 

“Pareceu bem ao Espírito Santo” 

 
2.  ELE SENTE POR NÓS - Ef 4.30 

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

3. ELE AGE POR NÓS - I Co 12.11   

“Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui 

individualmente, a cada um, como quer.” 

 

2. O ESPÍRITO SANTO É DEUS 

- Ele foi ativo na criação do universo - Jó 26.13 

“Com seu sopro os céus ficaram límpidos” 

- Ele foi ativo na criação do homem - Jó 33.4 

“O Espírito de Deus me fez; o sopro do Todo-poderoso me dá vida.” 
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- Ele está ativo na preservação da natureza - Sl 104.29-30 

“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.” 

 

3. O ESPÍRITO SANTO SE IMPORTA COM VOCÊ 24x7 

 

1. ELE LHE ENSINA - Jo 14.26 

“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.” 

2. ELE LHE GUIA – Rm 8.4 

“Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.”  

 

3. ELE FALA COM VOCÊ – At 8.29  

“E o Espírito disse a Filipe” 

 

4. ELE INTERCEDE POR VOCÊ – Rm 8.26  

“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.” 

 CONCLUSÃO 
 

Esta é a VERDADE. Recebemos a Palavra da verdade, a Palavra de VIDA! 

Então, antes de buscar o PODER do ESPÍRITO, você precisa entender e TER um 

RELACIONAMENTO com o ESPÍRITO. 

Qual dos pontos aprendidos hoje você não sabia e chamou a sua atenção? 

Ore, fale com o Senhor.  

 

SÉRIE: BOM DIA ESPÍRITO SANTO 

TERÇA-FEIRA – PRAZER EM CONHECER SUA OBRA! 

“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.” João 1.3-4. 
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I. CONHEÇA AS FIGURAS BÍBLICAS SOBRE O ESPÍRITO SANTO  

1. O ESPÍRITO É APRESENTADO COMO POMBA - Jo 1.32 

“Então João deu o seguinte testemunho: "Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e 

permanecer sobre ele.” 

2. O ESPÍRITO É APRESENTADO COMO ÓLEO (UNÇÃO) - Mc 6.13 

“Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo, e os curavam.” 

3. O ESPÍRITO É APRESENTADO COMO ÁGUA - Jo 7.38 

“Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva". -  Jo 7.38 

4. O ESPÍRITO É APRESENTADO COMO VENTO - Jo 3.8 

“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". 

5. O ESPÍRITO É APRESENTADO COMO FOGO - At 2.3-4 

“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.” 

 

II. A OBRA DO ESPÍRITO NA OBRA DA REVELAÇÃO DIVINA  

a. Ele inspirou os profetas - Mq 3.8 

“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.” 

b.  Ele inspirou as Escrituras do Velho Testamento. - At 1.16 

"Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de 
Davi,” 

c.  Ele instruiu o povo de Deus – Ne 9.20  

“Deste o teu bom Espírito para instruí-los.” 

III. A OBRA DO ESPÍRITO NA SALVAÇÃO E EDIFICAÇÃO DO CRENTE 
 

1. O ESPÍRITO DESPERTA VOCÊ DO PECADO - Jo 3.18 

“Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome 
do Filho Unigênito de Deus.” – Jo 3.18 
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2. O ESPÍRITO ILUMINA VOCÊ PARA ENTENDER A PALAVRA DE DEUS - Cl 3.10 

“E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu 
Criador.” - Cl 3.10 

3. O ESPÍRITO TRAZ CONVICÇÃO ESPIRITUAL PARA VOCÊ -  Jo 16.8-11 

“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.” 

  

a. DO PECADO  

b. DA JUSTIÇA 

c. DO JUÍZO  

 

4. O ESPÍRITO SANTO TRAZ O PODER DE DEUS PARA LHE CAPACITAR 

“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.” – II Tm 1.7 

 CONCLUSÃO 

BUSQUE O RELACIONAMENTO COM O ESPÍRITO SANTO.  

DO FRUTO DESTE RELACIONAMENTO VIRÁ O PODER DO ESPÍRITO SOBRE SUA VIDA! 

 

Fale com o Espírito Santo. Ele está atento a sua voz! 

 

SÉRIE: BOM DIA ESPÍRITO SANTO 

QUARTA-FEIRA – PRAZER EM NÃO PECAR CONTRA SUA PESSOA. 

“A Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes” Tiago 4.5 

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".  Marcos 3.29-30 

INTRODUÇÃO:  
 
Temos hoje aqui um assunto muito sério a estudar, refletir e sair para praticar. Um assunto 

importante, e nem tão complicado. 

Cada pessoa da Trindade tem um trabalho distinto a fazer no grande plano da redenção. Devido a 

serem diferentes o seu trabalho e a forma de manifestação.  
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Vamos focar em relação ao Espírito Santo, porque ele é o alvo do nosso estudo. O Espírito Santo 

tem o trabalho particular de operar nos corações dos homens fazendo com que eles recebam os 

benefícios salvadores do trabalho de Cristo.  

- Ele habita dentro dos crentes, somos o seu templo!  

- Ele está presente trazendo vida, discernimento e proteção a igreja do Senhor. 

- Ele concede dons espirituais aos salvos.  

Devido ao seu trabalho em nossas vidas e em nosso meio, a Bíblia menciona certos pecados que 

são cometidos contra Ele, enquanto Ele leva a cabo o Seu trabalho especial.  

Que Deus possa usar esta meditação para fazer de cada um de nós mais sensível ao perigo de 

desagradar o Espírito de Deus.  

O Espírito Santo é uma pessoa que vive dentro de nós e tem uma obra de aperfeiçoamento e 

santificação em nossa vida, qualquer pecado contra ele, tem implicações muito sérias contra nossa 

própria vida. 

A Bíblia menciona diretamente 4 pecados que podemos cometer contra a pessoa do Espírito Santo. 

Ela fala do... 

 

1. PECADO DE MENTIR PARA O ESPÍRITO SANTO:  At 5.3 

“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?” 

Em At 4.34-5.1, nós temos a história de Ananias e Safira que mentem para o Espírito Santo.  

O pecado que eles cometeram não foi devido a segurarem parte do dinheiro mas a pretensão de 

dizerem que haviam dado tudo, de forma que recebessem honra por um sacrifício que não fizeram 

. Eles são os pais de todos os que buscam elogio por uma consagração que não possuem.  

Levar tal decepção à igreja é um pecado contra o Espírito Santo. Tentar enganar a igreja é o mesmo 

que tentar enganar o Espírito, que é o administrador onisciente da assembléia.  

Os homens se esquecem que mexer com a casa de Deus é o mesmo que mexer com o próprio 

Deus. Levando a cabo o seu pecado Ananias e Safira estavam tentando a Deus.  

Pedro lhe disse:  

"Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor?” – , Atos 5.9 

2. PECADO DE ENTRISTECER O ESPÍRITO SANTO: Ef 4.30 

“Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da 

redenção.” 
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Paulo nos instrui para que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. O fato de o Espírito pode 

ser entristecido implica em Ele amar o povo de Deus. Nós podemos entristecer somente aquele 

cujo amor e generosidade nós desprezamos.  

Esta idéia do amor do Espírito é usada por Paulo como um motivo para não O entristecermos. O 

fato de Ele nos selar revela o Seu amor e faz com que Ele habite em nós, ajudando-nos e 

abençoando-nos. O fato de Ele nos selar até o dia da redenção revela que Ele nunca nos 

abandonará. Levando em conta tal amor e generosidade desejaríamos pecar ou entristecê-lo?  

O Espírito Santo é entristecido através do pecado na vida dos crentes. Nossos corpos são o Seu 

templo e nós deveríamos estar alertas para não nos sujarmos.  

a. Quando pronunciamos palavras pecaminosas: Ef 4.29 e 30  

“Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, 

b. Quando tomamos atitudes pecaminosas: Ef 4.31 

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

c. Quando praticamos atos pecaminosos: Ef 5.3 

“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.” 

Que Deus possa nos ajudar a caminhar prudentemente enquanto lembrarmos de Sua presença.  

 

3. PECADO DE EXTINGUIR O ESPÍRITO SANTO: I Ts 5.19 

“Não apaguem o Espírito. ” 

Nós somos advertidos contra extinguirmos o Espírito. Isso um crente pode fazer durante um certo 

tempo endurecendo o seu coração contra a liderança do Espírito.  

Devemos estar prevenidos para não abafarmos a voz do Espírito de Deus.  

Modos pelos quais o Espírito é extinto são os seguintes:  

a. Rebelar-se contra a Palavra inspirada de Deus: 

Porque nela foi registrada a Palavra cedida de forma oral pelos profetas. 

b. Ignorando as repreensões do Espírito quando nós O entristecemos.  

c. Resistindo à liderança interna do Espírito em nossas vidas.  

 

DECIDA NÃO GERENCIAR SUA VIDA, MAS DEIXE-SE GUIAR PELO ESPÍRITO SANTO! 

4. PECADO DE RESISTIR AO ESPÍRITO SANTO:  At 7.51 

"Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos! Vocês são iguais aos seus antepassados: 

sempre resistem ao Espírito Santo” 

Estevão acusou os judeus por resistirem ao Espírito Santo como fizeram os seus pais (Hb. 3:7-

10, e Is. 63:10).  
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Em Gênesis 6:3, Deus fala do Espírito contendendo com as pessoas antes do dilúvio.  

 Conclusão: 

O Espírito Santo ele 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! 

 
 

SÉRIE: BOM DIA ESPÍRITO SANTO 

QUINTA-FEIRA – PRAZER EM CONHECER O SEU FRUTO! 

INTRODUÇÃO:  

"Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito 

fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.” João 14.5   

Quais os benefícios de conhecermos o fruto do Espírito e como evidenciá-lo na nossa vida diária 

de forma plena e abundante? 

I.    PRESSUPOSTOS DA NECESSIDADE DO FRUTO DO ESPÍRITO 

1. Você precisa viver pelo Espírito para vencer os seus desejos carnais; Gálatas 5.16 

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

A sua carne nunca melhora e os seus desejos carnais sempre vão querer levar você pro seu 

passado, mas lembre-se:  

Deus tem poder para cancelar o seu passado.  

Mas você precisa viver pelo Espírito para não voltar ao seu passado! 

 Seu passado é história, já foi cancelado, removido e aniquilado. “Tetelestai”= Está consumado, 

cancelado, totalmente pago! Você não deve nada ao diabo nem ao seu passado! 

2. Você precisa ser guiado pelo Espírito para permanecer na liberdade de Cristo; Gal 5.1,18 

“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.” 

A Bíblia revela que o Espírito veio para revelar a verdade e é a Verdade que nos liberta. Por isso 

você não pode viver sem a liderança do Espírito da verdade, porque Ele é quem pode manter você 

na verdadeira liberdade que há em Cristo. 

3. Você precisa focar na trilha do Espírito para continuar vivendo no Espírito; Gálatas 5.25 

“Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.” 

O vocábulo ‘andemos’ aqui é proveniente da palavra Gr. ‘stoicheō’— marchar como sem perder o 

compasso, como em uma fileira militar 
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Deus é seu parceiro, por isso ele enviou o Espírito Santo para produzir esse fruto com suas variadas 

manifestações em você. Esse fruto vai ajudá-lo a vencer na vida e a ser como Cristo cada dia mais.  

Para que o Fruto do Espírito se manifeste na sua vida... 

1. SEJA UMA PESSOA MAIS AMOROSA 

O amor é a primeira virtude no fruto do Espírito mencionada em Gálatas 5 e também considerado 

a maior das três virtudes, conforme registrado em 1 Corintios 13.13 

“Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor.  

O maior deles, porém, é o amor.” 

Parte da dificuldade para as pessoas vencerem os conflitos da carne é o conceito equivocado de 

amor. O amor é muito mais do que uma emoção, um friozinho na barriga, um calafrio na espinha 

dorsal ou um sentimento nobre de contentamento e realização plena. 

- O amor é uma questão de escolha pessoal! 

“Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.” 

Colossenses 3.14 

2.  DECIDA SER UMA PESSOA PERMANENTEMENTE FELIZ! – Filipenses 4.4 

“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se!” 

O Espírito Santo está pronto para produzir a alegria permanente e genuína no seu coração, mas 

você precisa desejar, querer e aceitar.  Regozijar-se é um mandamento bíblico.  

3. EXPERIMENTE VIVER UMA VIDA PACÍFICA.  

Através do fruto do Espírito é possível você viver uma vida de paz com Deus e com o seu próximo 

da seguinte maneira. Paz – essa é a terceira manifestação do fruto do Espirito mencionado em 

Gálatas 5. 

4. APRENDA A CULTIVAR SUA PACIÊNCIA; Provérbios 16.32 

“Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que 

conquistar uma cidade.” 

- Mude a sua perspectiva de vida! Veja as adversidades e imperfeições da vida como um teste 

para a sua paciência e aprenda as lições de uma vida livre de ansiedade e desprazeres. Permita 

que a paciência te ensine. 

- Aprenda a lidar com o inesperado! Os contratempos, as interpelações, os imprevistos e 

importunações da vida! 

- Desenvolva novos hábitos! Provérbios 19.11 

“A sabedoria do homem lhe dá paciência; sua glória é ignorar as ofensas.” 

Sabedoria “é ver a vida sob a perspectiva de Deus, olhar a situação do ponto de vista divino.” 

Rick Warren 

5. EXPRESSE MAIS A SUA AMABILIDADE; Colossenses 3.12 
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“Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, 

bondade, humildade, mansidão e paciência.” 

A amabilidade é uma expressão prática da graça de Deus na sua vida! Então demonstre-a, 

expresse-a, viva-a!  

 - Seja perceptível às necessidades dos outros; Filipenses 2.4 

“Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.” 

Preste atenção e dê mais atenção às pessoas. Entenda suas necessidades, interesses, sofrimentos 

e comparta gentileza, ternura, amabilidade com elas. Comece com aquelas mais próximas a você, 

e vá estendendo o círculo de sua amabilidade. Um sorriso, um abraço, uma palavra de elogio, 

apoio, esperança, fé, amor, ânimo. 

 

SÉRIE: BOM DIA ESPÍRITO SANTO 

SEXTA-FEIRA – PRAZER EM DESFRUTAR DA SUA PLENITUDE! 

“... Deixem-se encher pelo Espírito” Efésios 5.18 

“Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.”  Gálatas 5.16 

I. O QUE É ENCHER-SE DO ESPÍRITO? 
 

 RENDER-SE A CRISTO EM TODAS AS ÁREAS DE SUA VIDA  - Gl 5.17 
“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” 
 

Veja alguns exemplos: 
 
1. Estevão estava cheio do Espírito Santo 

“Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e 
Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: "Vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé, à 

direita de Deus"”. At 7.55-56 
 

2. Paulo estava cheio do Espírito Santo 
“Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo”–  At 13. 9 

 
3. Barnabé estava cheio do Espírito Santo 
“Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé; e muitas pessoas foram acrescentadas 

ao Senhor.” At 11.24 
 

4. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo 
“Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo.”At 13.52 

 

II. CONDIÇÕES PARA QUE ALGUÉM SEJA "CHEIO DO ESPÍRITO"  

 

O crente que deseja estar cheio do Espírito deve notar o seguinte:  
 
1. Não apagar o Espírito -  I Ts 5.19 

“Não apaguem o Espírito.” 
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2. Não entristecer o Espírito – Ef 4.30  
 

”Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da 
redenção.” 

 
3. Viver no Espírito – Gl 5.16  
 

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

4. Ser guiado pelo Espírito -  Rm 8.14 
 

“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.” 
 

5. Orar no Espírito - Jd 1.20 
“orando no Espírito Santo” 

 
III. AS ATITUDES DE UMA VIDA CHEIA DO ESPÍRITO  

 

O que representa na vida prática uma vida cheia do Espírito de Deus? Quais são os resultados? 
 

1. OUSADIA NO TESTEMUNHO - At 4.8 
 

“Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: "Autoridades e líderes do povo! 
 

2. VIDA SATISFEITA  - At 13.52 
 

“Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo.” 
 

3. ESPIRITO DE UNIDADE  - Ef 4.3 
 

“Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.” 
 

4. LOUVOR COMO ESTILO DE VIDA  -  Ef 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.” 
 

5. CRESCIMENTO ESPIRITUAL  - II Pe 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.” 
 

6. O COMPORTAMENTO TRANSFORMADO  - Ef 5.21 – 6.9  
 
CONCLUSÃO 
 

“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 

 


