
LIÇÃO 11 - A PRESENÇA INTERIOR DO ESPÍRITO SANTO 

A primeira medida do Espirito Santo 

 

Jesus recebeu o Espirito Santo sem medida, João 3:34. Vamos descobrir que a Bíblia mostra três medidas 

do Espirito Santo com diversos propósitos. (Colossenses 2:9; Efésios 4:7,8,11) 

 

I.       QUANDO É QUE RECEBEMOS O ESPÍRITO SANTO? - Atos 2:38;  5:32 

No ato do batismo nas águas recebemos perdão dos pecados (a salvação) e o dom do Espirito 

Santo. Este dom é o próprio Espirito Santo e não deve ser confundido com os dons que o Espirito 

Santo distribuiu. (I Coríntios 12:7-11). 

 

II.      O QUE É O DOM DO ESPIRITO SANTO? - Romanos 8:9–11. 

O dom do Espirito Santo é a presença interior, a habitação do Espirito Santo na vida de cada   

cristão.  

 

III.     POR QUÊ É DADO O DOM DO ESPIRITO SANTO? - Efésios 1:13, 14 (II Coríntios 1:21,22). 

 

A. Um Selo (1:13) - Antigamente selavam-se cartas importantes com cera. A cera era esquentada e 

imprimida com a marca de um anel especial do escritor. O Espirito Santo é a impressão de Deus 

em nossas vidas provando que somos filhos Dele. (Gálatas 4:6-7) 

 

B. Um Penhor (1:14) - Um penhor é uma garantia, um sinal pago para segurar algo até o resgate ou 

libertação final. Deus nos dá o Espirito Santo como uma garantia que também nos dará a vida 

eterna depois desta vida. 

 

IV.  O QUE DEVEMOS SENTIR QUANDO RECEBEMOS O DOM DO ESPIRITO SANTO?  
        Atos 8:38-39; 16:33,34. 

 

A presença interior do Espirito Santo não vem com sinais milagrosos, mas vem com jubilo e grande 

alegria em saber que Deus perdoou os pecados e deu o Espirito Santo como Seu selo de 

propriedade. 

 

V. COMO O ESPÍRITO SANTO AJUDA O CRISTÃO? 

 

A. Conforta - Atos 9:31 - Na hora da provação sabemos que Deus não nos abandona. Com o Espirito 

Santo em nosso coração, sentimos conforto e força. 

 

B. Fortalece - Efésios 3:14-21 - Com o Espirito Santo fortalecendo nosso homem interior, temos a 

força de vencer. "Tudo posso naquele que me fortalece”, (Filipenses 4:13). 

 

C. Transforma - II Coríntios 3:18 - Quanto mais olhamos para Cristo e seguimos os Seus passos, 

mais o Espirito Santo nos transforma na imagem Dele. 

 

D. Purifica - Romanos 8:12-13 - É pelo Espirito Santo que vencemos os maus desejos do corpo.  

     (I Coríntios 10:13).  

 

E. Guia - Romanos 8:14-17 - Uma maneira que o Espirito Santo guia o cristão é pela Palavra, Sua   

       espada (Efésios 6:17). Quando obedecemos a Palavra, estamos sendo guiados pelo Espirito  

       Santo. 

 

F. Assiste na Oração - Romanos 8:26, 27 - Muitas vezes oramos sem saber o que dizer ou pedir.    

       Ficamos angustiados e gememos sem ter condições de verbalizar o que sentimos. O Espirito  

       Santo leva estes sentimentos diante de Deus expressando claramente os nossos desejos. 

 



G.  Produz fruto - Gálatas 5:22-25 - O Espirito Santo transforma a vida do cristão produzindo amor,   

      alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 

 

Observação: Não sabemos todas as maneiras que o Espírito Santo age na vida de um cristão, mas 

aceitamos pela fé que Ele está lutando ao nosso lado contra o diabo. 

 

VI. O QUE SIGNIFICA "NÃO ENTRISTEÇAIS O ESPIRITO?” - Efésios 4:25-32. 

 

No contexto significa que quando o cristão vive no pecado, o Espirito Santo fica triste e 

decepcionado. 

 

VII. SABENDO QUE O ESPIRITO SANTO HABITA NELE, COMO O CRISTÃO DEVE 

VIVER? I Coríntios 6: 18-20; (I Coríntios 3:16-17) 

 

"Fuga da impureza... Glorificai a Deus no vosso corpo”. 

 

VIII. APLICAÇÃO E DESAFIO 

 

A. Esta lição mostra a primeira medida do Espirito, A Presença Interior do Espirito, que é dada 

para todos os cristãos no batismo nas águas. 

 

B. Fique alegre em saber que o cristão é privilegiado por Deus. Os não-cristãos não têm o Espírito 

Santo. 

 

C. Aja como um portador do Espirito de Deus e não como um seguidor do mundo. Arrependa-se 

de todos os seus pecados e cultive o fruto do Espirito Santo na sua vida. 

 

D. Continue a leitura bíblica diária.  


