Os Dons do Espírito Santo

Quem foi o 1º a morrer?
Abel
Para onde ele foi?
Hades
Qtos anos Abel ficou lá?
Maios ou menos 4.000 anos até finalmente ver a redenção
Jesus virá em breve
Qto tempo estou esperando a vinda do Senhor?
Pq Jesus não voltou ainda?
Por misericórdia das pessoas q não ouviram ainda
Mas agora os dias se abreviam
e o Senhor percebe q se não voltar logo mais pessoas vai perder
Agora por misericórdia vai abreviar par q todos não se percam
Joel 2:11 - E o SENHOR levantará a sua voz diante do seu exército; porque muitíssimo grande é o seu arraial;
porque poderoso é, executando a sua palavra; porque o dia do SENHOR é grande e mui terrível, e quem o poderá
suportar?
A principal função do Espirito Santo é revelar a Cristo
O qto a igreja tem do Espírito e poder é o qto ela tem de Cristo
A igreja cheia do poder é aquela que vive a vida de Cristo
Para falar do Espírito Santo precisamos falar primeiro de Jesus
O Rei da glória foi cuidado por criaturas, esperou e se submeteu até os 30 anos, dependeu do Espírito para fazer
essa grande obra
Nesses dias da proximidade da vinda do Senhor precisamos ser cheios do Espírito
● FÉ crer e andar nos dons!
● Toda glória e toda a honra a Jesus
● Ele é o Alfa e o Ômega
● Sabe por que?
● A primeira e a última letra do alfabeto grego
● Ele é o Princípio e o Fim
● Na realidade Ele é Eterno
● Jesus merece todo o nosso louvor
● Ele merece toda a nossa adoração
● Quero destacar hoje nosso Jesus totalmente dependente do Espírito Santo!
● O Rei dos reis e o Senhor dos senhores totalmente sujeito ao Espírito Santo!
Filipenses 2:5 a 8
Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não usou o ser igual a Deus coisa a que se devia apegar; antes, a si
mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens; e, reconhecido em
figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz.

Atos 10:38
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o
bem e curando a todos os oprimidos do Diabo, porque Deus era com ele;
Todos os milagres de Jesus, como homem, só foi possível pelo Espírito Santo.
Ele que tinha "recebido o Espírito Santo" desde que nasceu e por isso teve uma vida perfeita e irrepreensível
Ele que só começou Seu ministério depois de ter sido "batizado com o Espírito Santo" no Jordão com João Batista,
quando a pomba veio sobre Ele.
Eu quero destacar hoje Jesus totalmente sensível ao Espírito Santo.
Aprendeu na prática da comunhão constante com Deus a ouvir a voz do Espírito Santo
Aprendeu a usar os dons do Espírito Santo.
Os dons na prática, no dia a dia do discípulo, nos encontro na casa, no encontro geral, no trabalho, nos estudos,
na criação de filhos, em todo momento e em todo lugar.
Exemplo do traficante disfarçando-se de discípulo e participando dos encontros. Ouviu de um irmão sobre uma
visão dele carregando uma caixa, outro falou que ele corria com essa caixa, um outro falou da policia correndo
atrás dele, um outro falou que viu que ele morreria se não largasse a caixa. O cara se converteu e hoje é um dos
líderes.
Sensibilidade, aprendendo a ouvir a voz de Deus. Cristo vive em mim. Do interior para o exterior.
Um presente de Deus e não um prêmio. Não é por merecimento.
Eu tenho visto o Espírito Santo descer sobre muitas pessoas mas tenho visto ele permanecer em poucos!
A promessa:
“E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia;
aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito,
esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus”.(Jo
1.32-34)
João Batista tinha uma palavra de Deus e viu a promessa dada sendo cumprida. Agora nos mostra outra promessa:
Jesus é que batizaria com o Espírito Santo. Tinha uma promessa.
“No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao
Espírito que haviam de receber os que nele cressem; pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque
Jesus não havia sido ainda glorificado” (Jo 7.37-39).
Na Festa dos Tabernáculos Jesus faz uma tremenda declaração… Faz uma promessa.
“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da
verdade, que o mundo não pode receber, porque não no vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque ele habita
convosco e estará em vós” (Jo 14.16-17).
Jesus faz menção da sua morte e promete o Consolador… Insiste na promessa.
“Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros;
se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei” (Jo 16.7).
De novo Jesus promete enviar o Consolador… Insiste na promessa.
“E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa
do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados
com o Espírito Santo, não muito depois destes dias” (At 1.4-5).
“…mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém
como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra” (At 1:8).
Jesus já havia morrido e agora ressurreto lembra-lhes da promessa.
O cumprimento da promessa para eles:
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“Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos
dele” (At 2.1-4).
De repente... Todos ficaram cheios... A promessa se cumpre.
A promessa é também para nós:
“Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão
dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e
para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar” (At 2:38-39).
Para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar.
A promessa continuou cumprindo-se:
“Ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro
e João; os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo; porquanto não havia
ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes
impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo”.(At 8.14-17).
Em Samaria a promessa continua a cumprir-se... Sobre todos.
“Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra” (At 10.44).
Na casa de Cornélio a promessa se cumpriu e caiu sobre todos.
“Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e,
achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que
lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: Em
que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de
arrependimento, dizendo ao povo que cresse naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido
isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito
Santo; e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns doze homens” (At 19.1-7).
Em Éfeso a promessa se cumpriu... Sobre todos.
E hoje aqui o que irá acontecer?
Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o
Senhor, nosso Deus, chamar” (At 2:39).
A promessa é para nós! Ela se cumprirá ou somente nós iremos ficar de fora?
Quem receberá?
“Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai celestial dará o Espírito
Santo àqueles que lho pedirem?” (Lc 11.13).
Todos que pedirem! Todos. E será no mesmo momento, pois não precisamos esperar como os apóstolos 10 dias...
O Senhor já foi glorificado e o Espírito já foi derramado.
Manifestações do Dom do Espírito Santo
4 “Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
5 E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo.
6 E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
7 A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso.
8 Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria; e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra
do conhecimento;
9 a outro, no mesmo Espírito, a fé; e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar;
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10 a outro, operações de milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de espíritos; a um, variedade de
línguas; e a outro, capacidade para interpretá-las.
11 Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um,
individualmente. (1 Co 12:4-11).
Mt 1:18 , 20
Começo da atuação do Espirito Santo! Tentar entender na totalidade o que a Bíblia fala dele! Foi a parte da
trindade que trouxe Jesus ao mundo! Foi gerado um ser pelo Espírito Santo.
Mt 3:11 João Batista - entendimento do batismo com Espírito Santo
Mt 3:16 Jesus só começou a fazer a obra depois disso! Uma pessoa sem o Espírito Santo não consegue fazer a
obra.
3 experiências - ser cheio, batizado, visitação
Os dons
Inspiração:
Profecia, línguas e interpretação
Revelação:
Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito.
Manifestação de poder:
Fé, dons de curar e operação de milagres.
I Co 12, 13 e 14 (como um sanduíche, o 13 é o recheio, ler os três capítulos por inteiro, vendo todo o contexto)
1) Profecia - para exortar, edificar e consolar
Exortar - trazer de volta ao caminho, ao padrão.
Edificar - colocar o que falta
Consolar - falar palavras doce
2) Palavra de conhecimento - ex.: cinto Atos 21: 10 e 11 (Ágapo amarra Paulo com o cinto), ex2.: hoje mesmo me
negarás (passado, presente ou futuro)
3) Palavra de sabedoria - ex.: tributo-moeda César.
4) Discernimento de espírito - saber na hora se um contato está aberto ou fechado pra ouvir! Demônios, etc.
5) Dons de curar - umas são e outras não, plural, pedir a plenitude.
6) Milagres - ex.: andar sobre as águas, multiplicar pães.
7) Fé -ex.: figueira seca
Motivado pelo amor e para um fim proveitoso.
I Co 14:26
Salmo = oração cantada, cântico
Doutrina = mandamentos claros - demanda uma ação prática
Revelação = verdade que se abriu pra você e se tornou clara.
Ler também:
Rm 11:29
Rm 12
3

8) Língua + 9) interpretação ≠ profecia
Falando em línguas estamos falando a Deus e profetizando estamos falando aos homens.
Temos em nossos encontros que criarmos um ambiente para o Espírito Santo agir. Por exemplo: começar todos
orando em línguas por um tempo. Temos que instruir os irmãos a trazerem palavras, sonhos, visões, testemunhos,
profecias, etc.
A pergunta que não quer calar:
Como Jesus conseguiu andar sobre as águas?
( ) não há nada impossível para Deus
( ) a fé move montanhas
( ) Jesus era onipotente
(X ) por um dom do Espírito Santo
( ) tudo é possível ao que crê
Jesus e os Dons do Espírito Santo
1 Co 12: 1 a 12
A) Jesus e a profecia
1 Coríntios 14:3 - Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação.
Jo 14: 1 a 15 ( todo 14, 15 e 16)
Jo 16:33
Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o
mundo.
B) Jesus e a palavra de conhecimento
1) Mulher Samaritana
João 4: 16 e 18
João 4:16 - Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido, e vem cá.
João 4:17 - A mulher respondeu, e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem: Não tenho marido;
João 4:18 - Porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido; isto disseste com verdade.
2) O traidor é indicado
Mt 26:20 a 25
3) Pedro negando
Mt 26:31 a 35
Mt 26:69 a 75
4) Jesus prediz sua morte e ressureição
Mc 10:32 a 34
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5) Natanael na figueira
Jo 1:43 a 51
C) Jesus e a palavra de sabedoria
1) O tributo à César
Lc 20:19 a 26
2) Mt 17:24 a 27
Jesus paga imposto
3) Os saduceus e a ressurreição
Lc 20:27 a 40
4) A mulher adúltera
Jo 8:1 a 11
5) Todas as parábolas e Sua habilidade de responder perguntas (Lc 20:1 a 8) e de ensinar (quantas vezes se deve
perdoar a um irmão por exemplo Lc 17:3 a 10) ver Lc 19:47 e 48.
D) Jesus e o discernimento de espírito
1) O jovem Rico
Mt 19:16 a 22
2) Os endemoninhados
E) Jesus e a fé
1) A figueira estéril
Mt 21:18 a 22
Mc 11:12 a 14 e 20 a 24
F) Jesus e os dons de curar (no plural)
1) A cura de um leproso
Mt 4:23 e 24
2) A cura do criado de um centurião
Mt 8:1 a 4
3) A cura da sogra de Pedro
Mt 8:14 e 15
4) A cura de dois endemoninhados gadaremos
Mt 8:28 a 34
5) A cura de um paralítico em Cafarnaum
Mt 9:1 a 8
5

6) A cura de dois cegos
Mt 9:27 a 31
7) A cura de um mudo endemoninhado
Mt 9:32 a 35
8) O homem da mão ressequida
Mt12:9 a 14
9) A cura de um endemoninhado cego e mudo
Mt 12:22 a 32
10) A cura de um jovem possesso
Mt 17:14 a 21
11) A cura de dois cegos em Jericó
Mt 20:29 a 34
12) A cura de uma enferma
Mt 13:10 a 17
13) A cura do filho de um oficial do rei
Jo 4:46 a 54
14) A cura de um cego de nascença
Jo 9:1 a 41
G) Jesus e a operação de milagres
1) Mt 14:22 a 33
O andar sobre as águas
2) Mt 8:23 a 27
O acalmar a tempestade
3) Mt9:23 a 26
Lc 7:11 a 17
Jo 11:1 a 46 com Jo 12:9 a 11
O ressuscitar de um morto
4) Mt 14:13 a 21
Mt 15:32 a 39
A multiplicação dos pães
5) Lc 5:1 a 11
A pesca maravilhosa
6) Jo 2:1 a 12
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Água em vinho
H) A questão da língua e a interpretação
Para a Igreja
Linguas para a edificação da fé e para adorarmos a Deus de uma maneira que jamais conseguiriamos com a
mente, falando numa lingua que conhecemos, português, inglês, etc.
Judas 1:20
20 Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo,
Motivos por que alguém não recebe o dom de Línguas:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Religiosidade
Incredulidade
Medo
Insegurança
Desconhecimento
Preguiça
Orgulho/soberba
Vergonha
Timidez
Duvida
Intelectualizado
Desinteresse
Desobediencia
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