O Estudo

5.	Quais são alguns dos dons do Espírito Santo que uma
pessoa pode receber?

Preencha as lacunas após ler cada texto bíblico.

Cheios até TransbordaR

A História... E

2 Reis 4:1-7

liseu podia ver que a jovem viúva
estava desesperada. Ela se jogou
aos pés do velho profeta e
soluçou: “O credor está vindo para levar
meus dois filhos para serem escravos!”
O marido da mulher havia morrido de
maneira inesperada e a deixou com uma
grande dívida. Nos tempos bíblicos, se
uma família não conseguisse quitar uma
dívida, o credor tinha o direito de
confiscar propriedades ou mesmo os
filhos como pagamento (Jó 24:9).
“O que você tem em sua casa?”,
perguntou Eliseu à mulher perturbada.
“Não tenho nada em casa exceto uma
botija de azeite”, respondeu ela. Pouco
a pouco, havia entregado todos os
móveis e objetos de valor ao credor, até
não restar nada mais que seus dois filhos e uma botija de azeite.
O azeite de oliva era considerado um artigo de primeira
necessidade. Era usado para iluminação, aquecimento, na
cozinha e como remédio.
Eliseu disse a viúva e a seus filhos para sair e pegar o máximo
de vasilhas vazias que pudessem de seus vizinhos. Deveriam
trazer pra casa, fechar a porta e então despejar o azeite da
pequena botija nos recipientes vazios. Fizeram como Eliseu
ordenara e ocorreu um milagre maravilhoso. O azeite na pequena
botija continuou a escoar até que todos os vasilhames na casa
estivessem cheios!
“O que faremos agora?”, perguntou a jovem mulher ao profeta.
“Vai, vende o azeite e paga a tua dívida; e, tu e teus filhos,
vivei do resto”, disse ele. Essa mulher e seus filhos saíram da
presença de Eliseu com grande alegria e liberdade por causa do
milagre do azeite.
O Senhor quer nos libertar de um credor impiedoso chamado
Satanás. Este milagre acontecerá quando Ele encher o meu e o
seu cálices até transbordar com Seu azeite especial!

1.	Na Bíblia, o que a vasilha e o azeite simbolizam?
A. Atos 9:15 Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque _____ é para mim
um _____________ escolhido..
B. 1 Samuel 16:13 Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio
de seus irmãos; e, daquele dia em diante, o __________ do Senhor
se apossou de Davi.
Um “instrumento escolhido” é um “vaso escolhido” (At 9:15, ACF). A Bíblia
ensina que Deus é o oleiro e nós somos os vasos (Jeremias 18:1-6; Romanos
9:20, 21). Todos são criados com um propósito. O azeite é usado em toda a
Bíblia como um símbolo do Espírito de Deus. O puro azeite de oliva era
usado para manter as lâmpadas acesas no templo hebraico como uma
ilustração de como o Seu Espírito Santo ilumina nossa mente. É desejo de
Deus preencher todo Seu povo com Seu Espírito (Joel 2:28).

2. O Espírito Santo é uma força impessoal ou é Deus?
	
Atos 5:3, 4 Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu
coração, para que mentisses ao ___________ _______? ... Não
mentiste aos homens, mas a Deus.
Efésios 4:30 E não _______________ o Espírito de Deus, no qual
fostes selados para o dia da redenção.
O apóstolo Pedro declarou que mentir para o Espírito Santo é mentir para
Deus. Além do mais, Jesus nos pediu que batizássemos em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo (Mateus 28:19, 20), indicando assim, que o Espírito
Santo é a terceira pessoa da Trindade, colocado em plena igualdade com o Pai
e o Filho. A Bíblia também declara que podemos entristecer o Espírito, o que
significa que Ele tem emoções. Não é simplesmente uma força impessoal. Nas
Escrituras, o Espírito Santo é mencionado como o Consolador, Espírito Santo,
Espírito da verdade, Espírito do Senhor, os sete Espíritos de Deus ou,
simplesmente, Espírito. Todos esses títulos denotam personalidade.

3. Qual é a obra principal do Espírito Santo?
João 16:13 Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos
________ a toda a verdade; ... e vos ___________ as coisas que hão
de vir.
João 14:26 Esse vos _________ todas as coisas e vos fará lembrar de
tudo o que vos tenho dito.
Jesus prometeu estar conosco sempre e é através da pessoa do Espírito Santo
que Ele está conosco e em nós (João 14:17).

4.	Qual é o único pecado que não pode ser perdoado?
	
Mateus 12:32 Mas se alguém falar _______ o Espírito Santo, _____
lhe será isso perdoado.
A blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma ofensa isolada, mas uma
resistência progressiva à verdade que resulta em uma rejeição final da vontade
de Deus (Hebreus 10:26, 27). A consciência se cauteriza quando a pessoa
repetidamente se opõe às impressões do Espírito Santo, negligenciando-as até
não ouvir mais Sua voz. Portanto, alguém que teme persistentemente haver
cometido o “pecado imperdoável”, é bem provável que não o tenha cometido.
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1 Coríntios 12:8-10 Porque a um é dada, mediante o Espírito, a
palavra da ___________; e a outro, segundo o mesmo Espírito, a
palavra do _____________; a outro, no mesmo Espírito, a ____; e a
outro, no mesmo Espírito, dons de _______; a outro, operações de
___________; a outro, _________; a outro, discernimento de
espíritos; a um, variedade de ___________; e a outro, capacidade
para interpretá-las.
Quando o Espírito Santo chega a nossa vida, Ele traz dons diferentes.
Ninguém recebe os mesmos dons (1 Coríntios 12:29-31). As Escrituras
geralmente enfatizam a importância de sermos cheios do Espírito. Jesus
ensinou em João 3:5 que “quem não nascer da água e do Espírito não pode
entrar no reino de Deus”. Infelizmente, o Espírito Santo e Sua obra são
geralmente mal compreendidos. Algumas pessoas aprendem que o Espírito
Santo é uma força impessoal; outros negam Sua influência nos assuntos
cotidianos do povo; e ainda outros aprendem que todos os que estão
cheios do Espírito Santo devem falar em línguas.

6.	Que dom espiritual chegou a ser objeto de
controvérsia na igreja de Corinto?
1 Coríntios 14:1,2 Procurai, com zelo, os dons espirituais, mas
principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra ________
não fala a homens, senão a Deus.
Como nos dias da igreja cristã primitiva, o dom de línguas novamente
chegou a ser objeto de confusão e controvérsia. Portanto, dedicamos uma
boa parte desta lição para explicar o que a Bíblia ensina acerca deste dom
espiritual.

7. Como Jesus prometeu ajudar os Seus discípulos a 		
pregar o evangelho por todo o mundo?
Marcos 16:17 Falarão novas _________________.
Na Bíblia, a palavra “língua” significa simplesmente “idioma”. Os discípulos de
Jesus eram homens brilhantes, mas a maioria era iletrado. A fim de ajudá-los
a levar o evangelho ao mundo, Jesus prometeu dar-lhes um dom
sobrenatural para falar em línguas estrangeiras, as quais não tinham estudado
anteriormente, nem mesmo conheciam.

8.	O que aconteceu quando os discípulos receberam o
derramamento do Espírito Santo?
	
Atos 2:1, 4 Ao cumprir-se o dia de _____________, ... Todos
ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras
_________, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
O Pentecostes era um dia sagrado do calendário judaico celebrado 50 dias
após a páscoa. Judeus devotos vinham do mundo inteiro até Jerusalém para
adorar. Através de Seu Espírito, Deus deu o dom de línguas nessa época
para habilitar os discípulos a compartilhar o evangelho com essas pessoas
em seu idioma nativo. Aqueles que criam levavam as boas-novas de volta
aos seus respectivos países.
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9.	O que esses judeus experimentaram quando o Espírito
Santo foi derramado?
Atos 2:11 Como os ___________ falar em nossas próprias
_________ as grandezas de Deus?
Alguns sugerem que o dom de línguas é uma “língua celeste”, entendida
apenas por Deus ou pelos que têm o dom da interpretação. Mas a Bíblia
mostra claramente que tanto os discípulos quanto os que estavam ouvindo
entendiam o que estava sendo pregado — “as maravilhas de Deus” (At
2:11, NVI). Há apenas três exemplos nas Escrituras de pessoas que falaram
em línguas. Já apresentamos o primeiro; agora vamos examinar os dois
últimos para obter uma visão mais clara desse dom.

10.	O que aconteceu quando Pedro pregou a Cornélio e
sua casa?
	
Atos 10:44, 46 Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o
Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. ... pois os
ouviam falando em línguas e __________________ a Deus.
Cornélio era um centurião italiano (Atos 10:1), e Pedro era um judeu,
portanto, falava aramaico. A história também nos conta que os servos em um
lar romano poderiam ser de qualquer lugar do mundo. Consequentemente,
havia barreiras linguísticas nesse encontro. No entanto, quando o Espírito
Santo caiu sobre Cornélio e os membros de sua casa, os homens que
acompanhavam Pedro puderam entendê-los falando em idiomas diferentes
de sua língua nativa. Eles os ouviam “engrandecendo a Deus” nesses idiomas.
Quando, mais tarde, os líderes das igrejas de Jerusalém foram informados
dessa experiência, Pedro disse: “caiu o Espírito Santo sobre eles, como
também sobre nós, no princípio” (Atos 11:15, ênfase acrescentada). Cornélio e
sua casa receberam o mesmo dom de línguas que os discípulos no dia do
Pentecostes. Falaram línguas que podiam ser entendidas.

11.	O que aconteceu quando Paulo pregou aos 12
discípulos efésios?
	
Atos 19:6 Veio sobre eles o Espírito Santo; e tanto falavam em
línguas como ______________.
Paulo, que era o apóstolo mais instruído e o que mais tinha viajado, falava
vários idiomas (1 Coríntios 14:18). Quando o Espírito Santo veio sobre os
12 homens de Éfeso, Paulo e Lucas puderam entendê-los profetizando em
línguas que não conheciam até então.

12.	O que a Bíblia diz sobre falar uma língua que ninguém
entende?
	
1 Coríntios 14:9 Se, com a língua, não disserdes palavra
______________, como se entenderá o que dizeis?
1 Coríntios 14:19 Prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu
entendimento, para __________ outros, a falar dez mil palavras em
outra língua.
Paulo repetidamente explica que o propósito de uma língua (idioma) é
comunicar ou ensinar a verdade. Não se encontra uma palavra em grego
para “outra” (em “outra língua”, 1 Coríntios 14:19) em nenhum manuscrito
bíblico original, mas ela foi fornecida pelos tradutores para indicar que o
idioma era estrangeiro para a maioria dos presentes. A igreja em Corinto
era uma mistura de muitas nacionalidades diferentes e, às vezes, os serviços
religiosos se tornavam confusos quando os membros iam orar, testemunhar
ou pregar em idiomas desconhecidos aos demais presentes.
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Por isso, Paulo ordenou que fizessem silêncio ao falarem em um idioma
desconhecido para a maioria, a menos que houvesse um intérprete (1
Coríntios 14:28). A lição para nós é que não devemos falar ou orar em um
idioma que os outros que estão presentes não consigam entender.

13.	Qual era uma das principais características da antiga
Babilônia?
 ênesis 11:7, 9 Vinde, desçamos e ______________ ali a sua
G
linguagem, para que um _____ entenda a linguagem de outro. ...
Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel.
A torre de Babel foi o lugar onde as línguas do mundo foram confundidas
primariamente. A palavra em hebraico tanto para Babel como para Babilônia é
“babel”, que significa “confusão”. Em Apocalipse 18, Deus chama Seu povo
para sair da Babilônia espiritual. Uma das características da Babilônia espiritual é
a confusão de línguas.

14.	O Espírito é derramado sobre aqueles que
deliberadamente quebram os mandamentos de Deus?
J oão 14:15-17 Se me amais, guardareis os meus _______________. E
eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, ... o Espírito da
verdade.
Atos 5:32 O Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe
______________.
O Consolador (Ajudador, no grego) é quem nos habilita a guardar os
mandamentos. Se alguém se recusa a obedecer aos mandamentos de Deus, o
poder do Espírito Santo, em sua totalidade, não pode habitar nele.

17.	É possível conhecer se uma pessoa está cheia do Espírito
Santo ou não?
	
Mateus 7:20 Assim, pois, pelos seus _________ os conhecereis.
Não determinamos se uma pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo pelos dons
do Espírito, mas pelos frutos do Espírito, que são: “amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio” (Gálatas 5:22, 23).

18.	Como posso receber o batismo do Espírito Santo?
 ucas 11:13 Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos
L
filhos, quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho
___________?
Assim como Jesus tinha o Espírito sem medidas, podemos pedir a Deus para encher
nossa botija até transbordar, mas primeiro devemos estar dispostos a renunciar nossa
autossuficiência entregando-Lhe todo o nosso coração.

Sua Resposta
Jesus está esperando e anela derramar o precioso azeite do Espírito Santo em sua vida.
Gostaria de pedir a Ele, neste momento, que impressione sua mente e seu coração por
meio de Seu Santo Espírito?
RESPOSTA: _______________

15.	Qual dom espiritual Paulo enfatizou que deveríamos
desejar?
1 Coríntios 14:4, 5 O que fala em outra língua a si mesmo se edifica,
mas o que profetiza edifica a igreja. ... quem ___________ é superior
ao que fala em outras línguas.
1 Coríntios 14:12 Assim, também vós, visto que desejais dons
espirituais, procurai progredir, para a ____________ da
______________.
A despeito do fato de que Paulo dava maior importância ao dom de profecia
que ao dom de línguas, alguns estão ensinando que toda pessoa cheia do
Espírito Santo tem que falar em línguas. Dentre os mais de 25 exemplos
bíblicos de Deus enchendo Seu povo com o Espírito Santo, apenas três vezes
o dom de línguas está relacionado a isso. Dos 14 livros escritos por Paulo no
Novo Testamento, ele menciona o dom de línguas em apenas um — 1
Coríntios. Dos 27 livros do Novo Testamento, apenas três fazem alguma
referência ao tema.

16.	Qual é a razão principal pela qual Deus enche Seu povo
com Seu Espírito?
Atos 1:8 Mas recebereis _______, ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas _____________.
Atos 4:31 Todos ficaram cheios do Espírito Santo e,
com_______________, anunciavam a __________ de Deus.
Deus nos enche com Seu Espírito para nos dar o poder de testemunhar!
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