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PANORAMA BÍBLICO - Questionário

Aula 59

1- Vivemos o período da Igreja no plano de Deus para a humanidade. Com relação ao Espírito
Santo, como podemos também denominar este período? E porquê?

2- Por que do nome Espírito Santo? Cite outros dois nomes que a Bíblia define para o Espírito
Santo e explique o porquê.

3- Estudamos que o Espírito Santo é Deus, pois todos os atributos de Deus Lhe pertencem.
Citar 4 atributos e comentá-los quanto ao seu significado - citar também passagens bíblicas.

4- Obras do Espírito Santo que mostram que Ele é Deus, mostram Sua personalidade e Sua
Divindade; faça a correlação:
1 Convicção
2 Paracleto
3 Batismo
4 Encher
5 Criação
6 Selo
7 Restrição
8 Testemunho
9 Inspiração
10 Iluminação
11 Santificação
12 Geração
13 Intercessão
14 Unção

E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João
10:8
Nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo.
Tito 3:5
Mas o Ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. João
14:26
O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Romanos 8:16
Mas o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Gênesis 1:2
Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. 1Coríntios
12:13
Somente há um que agora o detem, até que seja posto fora. 2Tessalonicenses
2:7
Todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor
conhece os seus. 2Timóteo 2:19
E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do
Espírito. Efésios 5:18
José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se
gerou é do Espírito Santo. Mateus 1:20
Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inesprimíveis. Romanos
8:26
O qual nos deu como penhor o Espírito. 2Coríntios 5:5
Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito. 1Pedro
1:2
E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós. 1João 2:27

15 Penhor

Mas os homens da parte de Deus falaram pelo Espírito Santo. 2Pedro 1:20

16 Regemeração

Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, e provaram o dom
celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo. Hebreus 6:4
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5- A Bíblia mostra o Espírito Santo se manifestando através de vários símbolos; cite 4 deles
explicando-os com suas palavras.

6- O Espírito Santo no V.T. - Todas as comunicações escritas e orais que Deus fez para o
homem, foram feitas pelo Espírito Santo. Que evidências temos da época de Adão e da
época de Noé de que Deus se comunicou com eles, porém sem estarem textualmente
registradas na Bíblia.

7- Entre o período de Abraão e Jesus Cristo sabemos que os profetas, sacerdotes e governantes
eram movidos pelo Espírito Santo. Porém, qual era a diferença com relação aos nossos dias?

8- Explique com suas palavras o versículo João 14:17 referente a obra do Espírito Santo.
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