
O Dom do Espírito Santo
Antes de Jesus ser crucificado, Sua última refeição com Seus discípulos foi chamada “A Última Ceia”. 
Os discípulos ficaram tristes ao ouvir Jesus lhes dizer que Ele logo partiria. Jesus os encorajou 
dizendo que, apesar de Ele ter que partir, eles não ficariam sós.

Na ocasião, Jesus Se referiu ao Espírito Santo como um Helper2 e Espírito de verdade.

O Espírito Santo nos guia a toda verdade3 e nos ajuda a entender a Bíblia. O Espírito Santo nos ajuda a 
reconhecer e ouvir a voz de Deus quando lemos a Palavra de Deus com relação a como Ele quer que 
vivamos.
1 João 14:16–17 tradução livre da Bíblia ESV
2 Algumas traduções da Bíblia usam a palavra “Consolador” em vez de “Ajudante.” O Espírito Santo tanto nos consola como 
ajuda.
3 João 16:13

Eu pedirei ao Pai, e 
ele lhes dará outro Ajudante, 
para estar com vocês para 
sempre, o próprio Espírito 

de verdade.1



O Espírito Santo 
encoraja nossa fé 
de que Deus cuida de 
nós com amor. A fé 
cresce ao lermos 
e acreditarmos na 
Palavra de Deus. 
O Espírito Santo 
nos guia quando 
estudamos a Bíblia.

O Espírito Santo nos 
ajuda a acreditar 
nas promessas de 
Deus e nos encoraja 
a nos firmarmos 
nessas promessas 
quando oramos.

“A fé vem pelo 
ouvir a palavra 
de Deus” 
(Romanos 10:17 
parafraseado).

Para mais sobre 
esta promessa 
de Deus, leia “Fé 
que Cresce.”

Sou muito 
importante 
para Deus!



Jesus então disse aos Seus discípulos que o Espírito 
Santo os ajudaria a espalhar a mensagem do Seu amor 
e o presente da salvação que Ele lhes ofereceu.

 “Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês 
da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do 
Pai, ele testemunhará a meu respeito.” 
(João 15:26 NVI).

Depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou dos mortos, 
Ele voltou a aparecer aos Seus discípulos para encorajá-
los com instruções finais. Enquanto estava ali falando com 
ele, justo antes de subir ao céu, Jesus os lembrou de que 
eles logo receberiam um poder especial do Espírito Santo.

 4 Atos 1:8 NVI

Mas receberão poder 
quando o Espírito Santo descer 

sobre vocês, e serão minhas 
testemunhas em Jerusalém, em 
toda a Judeia e Samaria, e até 

os confins da terra.4



Os discípulos receberam o poder do Espírito Santo 
e tornaram-se testemunhas poderosas, encorajando 
milhares a crer em Jesus e receber Seu presente da 
salvação!

Um relato sobre seu testemunho poderoso se 
encontra em Atos capítulos 3 e 4. Pedro e João 
foram ao templo orar e viram um homem aleijado de 
nascença sentado à porta pedindo esmola.

O Espírito Santo encheu Pedro e João de fé na 
promessa que Jesus lhes havia dado: “Estes sinais 
acompanharão os que crerem … imporão as mãos 
sobre os doentes, e estes ficarão curados” 
(Marcos 16:17–18 NVI).

Glória a Deus!  
Eu posso andar …  

e até pular!

Não tenho prata 
nem ouro para lhe 

dar, mas…

Em nome de  
Jesus Cristo, levante-se  

e ande!



Mais tarde, alguns dos líderes religiosos ficaram zangados com Pedro e João por ensinar no templo 
sobre Jesus e Sua ressurreição. O Espírito Santo deu a Pedro e João sabedoria e autoridade para 
responderem quando foram questionados pelos líderes religiosos. Isto confundiu os líderes religiosos, 
que não conseguiram argumentar eficazmente contra o que eles ensinavam.

5 Pedro e João falando em nome de “Jesus Cristo.”
6 Atos 4:12 ESV
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Não há salvação em 
nenhum outro,5 pois, debaixo do 
céu não há nenhum outro nome 

dado aos homens pelo qual 
devamos ser salvos.6

Se você acredita em Jesus e recebeu o Seu presente da salvação, pode orar 
para receber o Espírito Santo e receber poder que o ajudará a contar aos 

outros sobre Jesus.


