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Redescobrindo o Espírito Santo 

A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos 

vós. Amém. (2 Coríntios 13.14). 

ESTUDO 
Algumas versões trazem a palavra amizade no lugar de comunhão. O Espírito Santo é uma 

pessoa e deseja se relacionar. (Salmos 63.1). (Pergunta 1). 

Jesus promete enviar um Consolador, alguém com a mesma essência.(Pergunta 2). O ES 

vive desde a eternidade e hoje ele vive dentro de nós! (1 Coríntios 3.16).  

Há uma diferença entre o ES ser um mero residente das nossas vidas, e um presidente. 

Honre o Espírito Santo! (Pergunta 3). 

O Espírito Santo (Pergunta 4):  

● Já existia quando nada existia; o Espírito Santo já estava lá (Gênesis 1.2); 

● Capacitou Jesus em seu ministério (Lucas 4.18-19); 

● Nos ensina todas as coisas (João 14.26); 

● Intercede por nós (Romanos 8.26); 

● É o interlocutor do Pai na terra (João 16.13-14). 

● É a garantia da nossa salvação, de que podemos viver como Jesus (Efésios 1.13-

14; João 15.14-18); 

● É uma promessa do Pai (Lucas 24.49); 

● Garante que nada que Jesus fez vai se perder (Atos 1.8); 

(Pergunta 5). 

O poder do alto não é para exibição, é para cumprir o propósito. Ele não é um produto! 

(Pergunta 6).  

O principal papel do Espírito Santo na terra é fazer com que sejamos mais parecidos com 

Jesus. 

PERGUNTAS 

1. Qual foi a última vez que você sentiu desejo de estar com o Espírito Santo?  

2. Por que o Espírito Santo é chamado de o Consolador? 

3. Como o Espírito Santo pode deixar de ser um mero residente? 

4. Quem ele é para você?  

5. Como reconhecer o Espírito Santo no dia a dia? 

6. O que o Espírito Santo nos permite viver e fazer habitando dentro de nós? 



 
 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
Chá de Mulheres (Tema: Mulheres Posicionadas) - 06/03 às 17h. 
 
 
*A PARTIR DO DIA 14/02 A SALINHA PARA AS CRIANÇAS VAI COMEÇAR A FUNCIONAR!  


