
  
 

 

004 - UMA AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Para começar: Para você quem é o Espirito Santo? 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore por todas as pessoas que estão presentes hoje rno Pequeno Grupo Multiplicador.  

• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles.  
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

Salmo 9. 1 e 2 - “Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti 

quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.” 
 

Tempo da Palavra (25 min) – João 16.1-14 -  1  Tenho-vos dito estas coisas para que não vos 

escandalizeis. 2 Eles vos expulsarão das sinagogas; mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com 

isso tributar culto a Deus. 3 Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. 4 Ora, estas coisas vos tenho 

dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vo-las disse. Não vo-las disse desde o princípio, 

porque eu estava convosco. 5 Mas, agora, vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me 

pergunta: Para onde vais? 6 Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso 

coração. 7 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. 8 Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da 

justiça e do juízo: 9 do pecado, porque não creem em mim; 10 da justiça, porque vou para o Pai, e não me 

vereis mais; 11 do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. 12 Tenho ainda muito que vos dizer, 

mas vós não o podeis suportar agora; 13 quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a 

verdade; porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão 

de vir. 14 Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar. 
 

O texto que acabamos de ler nos apresenta a missão do Espirito Santo. Com o retorno de Jesus para o Pai, 

ou seja para Deus, nós temos então a promessa do Consolador, o Espírito Santo. Neste texto temos uma 

das mais completas explicações da missão do Espírito Santo de Deus, como mestre e guia dos seguidores 

de Jesus. Sem a orientação do Espirito Santo, o ser humano não consegue de fato compreender a vontade 

de Deus e fazer o seu querer. No v.7 Jesus é claro em dizer: “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.” Com sua vinda teremos a 

presença Santa do nosso Deus em nós. No momento da nossa decisão por Cristo, nós somos selados, 

batizados com o Espirito Santo. Ele nos guia em toda a nossa jornada cristã. 
 

1. No versículo 7 Jesus foi claro em fazer uma promessa, que Ele enviaria o consolador. Você poderia 

compartilhar um momento na sua vida que teve a certeza da presença do Espírito Santo na sua vida? 

Você já experimentou o ES em sua vida? 

2. Os versículos de 8 a 11 o texto nos fala da sua missão, ou seja convencer o homem: do pecado, da 

justiça e do juízo. Como você compreende este convencimento do Espírito na sua vida? 

3. Quais áreas da sua vida, você precisa que o Espírito Santo possa trabalhar em você para uma entrega 

total? 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros (10 min) (momento de Oração em Duplas) 
 

• Ore e invista tempo em sua intimidade com Deus. A Bíblia afirma que Deus está disposto a nos ouvir e 

responder a cada uma de nossas orações, isto mostra seu imenso amor por nós.  
 

• Ore pedindo que Deus ensine a cada membro a servir a Deus de todo coração 
 

Tempo da Igreja (5 min):  Café da Manhã da Pascoa – 16/04 – Definir Local hoje com os irmãos; 


