
Mas o fruto que o Espírito produz em 
nós é: o amor, a alegria, a paz, a 

paciência, a bondade, a delicadeza no 
trato com os outros, a fidelidade, a 

brandura, o domínio de si próprio. Em 
relação àqueles que vivem desta maneira, 

a lei nem sequer tem necessidade de 
existir.   Gálatas 5:22-23 

 
No último dia, o momento mais 

importante da festa, Jesus clamou às 
multidões: Se alguém tem sede, venha a 

mim e beba. Pois as Escrituras dizem que 
do mais íntimo de todo aquele que crê 

em mim sairão rios de água viva. 
João 7:38 

Correcting a child is truly a matter of 
improving behavior.  More importantly 
however it is a matter of  helping a child 
learn that none of us can BEHAVE 
without God’s help.  No lesson we teach 
our children is more important. 
       This set of verses are on The Holy 
Spirit…your best friend…your child’s 
best friend.  Next time your child is 
doing something you don’t like give 
him/her a card to memorize.  It will be 
the first step toward building a 
foundation they can TRUST all their 
lives.  All of scripture is directed to 
building this most important 
relationship…the only one that will 
never fail them. 

E também nos regozijamos nas 
tribulações, porque sabemos que 
ensinam a persistência. Depois a 

persistência fortalece-nos o carácter, e 
ajuda-nos para que a nossa esperança se 

torne forte. 
Romanos 5:5 

Vocês, os que são pais, se o vosso filho vos 
pedir pão, dão-lhe porventura uma pedra? 
Se pedir peixe, dão-lhe uma serpente? Se 
pedir um ovo, dão-lhe um escorpião? Se 

mesmo pecadores, como são, vocês dão aos 
filhos aquilo de que necessitam, quanto 

mais o vosso pai celestial dará o Espírito 
Santo àqueles que lho pedirem! 

Lucas 11:13 

Jesus respondeu: As pessoas que bebem 
desta água depressa ficam outra vez com 
sede. Mas a água que eu lhes der torna-se 
numa fonte sem fim dentro delas, dando-

lhes vida eterna. 
João 4:14 

E Deus deu-nos o seu Espírito, e não o 
espírito característico deste mundo, para 

que nos revele as dádivas que ele 
graciosamente nos concede. 

1 Coríntios 2:12 

E assim a bênção que Deus prometeu a 
Abraão pode chegar também até aos 

gentios por meio do sacrifício de Jesus 
Cristo; e nós, os cristãos, podemos 

receber o Espírito Santo prometido aos 
que têm a fé. 
Gálatas 3:14  

Agora pois não temos mais que cuidar da 
lei, porque morremos para aquilo de que 
éramos escravos, e agora podemos servir 
Deus, não segundo a velha maneira, quer 

dizer, obedecendo a um conjunto de 
regulamentos, mas pelo Espírito duma 

maneira inteiramente nova. 
Romanos 7:6 

Deus é o nosso refúgio e a nossa força;é 
um socorro infalível nos tempos de 

angústia. 
Salmos 46:1 

Por isso não devemos ser como escravos 
medrosos e servis, mas devemos 

comportarmo-nos como verdadeiros 
filhos de Deus, recebidos no seio da sua 

família e chamando-lhe realmente 
querido Pai. 

Romanos 8:15 



Àquele que, pelo poder que actua em nós, 
é capaz de tudo realizar muito para além 

do que pedimos ou pensamos, 
Efésios 3:20 

Pela fé, o Espírito nos ajuda nas nossas 
fraquezas. Porque não sabemos o que 

devemos pedir, nem como pedir, mas o 
Espírito pede por nós, e com tal ardor que 
não há palavras que o possam exprimir. 

Romanos 8:26 

Se me amam, obedeçam-me; e eu pedirei 
ao Pai que vos envie outro conselheiro , e 

este nunca vos abandonará. Ele é o 
Espírito Santo, o Espírito que conduz a 

toda a verdade. 
John 14:16 

Então ele disse-me: Esta é a mensagem de 
Deus para Zorobabel : Não pela força, 

nem pela violência, mas pelo meu 
Espírito, diz o Senhor dos exércitos 
celestiais. Vocês vencerão pelo meu 

Espírito, ainda que sejam poucos e fracos.
Zacarias .4:6 

O excesso de bebidas alcoólicas, que 
produz a embriaguez, conduz à ruína. Ao 
contrário, encham-se do Espírito Santo   

Que a vossa devoção se exprima através 
do canto, com músicas e hinos, pelos 

quais louvam o Senhor com o coração.ÿ 
Efésios 5:18-19 

Lembrei-me então das palavras do 
Senhor: 'Sim, João baptizou com 
água mas vocês serão baptizados 

com o Espírito Santo'. 
Atos 11:16 

Dar-vos-ei um novo coração e porei em 
vocês um novo espírito. Tirarei o vosso 
coração de pedra, de pecado, e porei no 
seu lugar corações sensíveis. Porei em 

vocês o meu Espírito, e de tal forma que 
obedecerão às minhas leis e farão tudo o 

que vos mandar. 
Ezequiel  36:27 

Assim como ouves o vento, mas não 
sabes donde vem nem para onde vai, 

assim se passa com aquele que é nascido 
do Espírito. 

João  3:8 

Eu te instruirei, diz o Senhor,e te 
ensinarei o melhor caminho a seguires na 

vida. Guiar-te-ei com os meus olhos. 
Salmos 32:8  

porque o Espírito Santo vos ensinará as 
palavras certas no próprio momento. 

Lucas 12:12 

Assim, irmãos, não há razão para 
satisfazerem a vossa velha natureza 

pecadora fazendo o que ela vos pede. 
Porque se continuarem a segui-la, 

morrerão; mas se, pelo poder do Espírito, 
a rejeitarem, hão-de viver. 

Romanos 8:12-13 

E, soprando sobre eles, acrescentou: 
Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem 

a alguém os seus pecados, perdoados 
ficam. 

João 20:22 



Mas a verdade é que melhor vos 
será que eu me vá, porque se eu 

não for, não virá o Espírito Santo. 
Se eu for, ele virá, pois vou enviá-lo a 

vocês. 
João 16:7 

Mas quando o Espírito Santo tiver 
descido sobre vocês, receberão poder para 
falar de mim ao povo de Jerusalém, e em 
toda a Judeia e Samaria, até aos extremos 

da Terra. 
Atos 1:8 

Enquanto Pedro dizia estas coisas, o 
Espírito Santo desceu sobre quantos o 

escutavam. 
Atos 10:44 

Então Pedro e João puseram as 
mãos sobre esses crentes e 

receberam o Espírito Santo. 
Atos 8:17 

Se mesmo pecadores, como são, 
vocês dão aos filhos aquilo de que 
necessitam, quanto mais o vosso 
pai celestial dará o Espírito Santo 

àqueles que lho pedirem! 
Lucas 11:13 

Os que se converteram por intermédio 
deles estavam cheios de alegria e do 

Espírito Santo. 
Atos 13:52 

 

Porei em vocês o meu Espírito, e de tal 
forma que obedecerão às minhas leis e 

farão tudo o que vos mandar. 
Ezequiel 36:27 

aos quais quis dar a conhecer toda a 
riqueza e o carácter glorioso deste 

projecto não revelado antes aos homens. 
Em síntese é isto: Cristo ocupando todo o 
vosso ser; o que é já garantia total da vida 
eterna passada na glória de Deus, que é a 

nossa esperança agora. 
Colossenses 1:27 

Ele é o Espírito Santo, o Espírito que 
conduz a toda a verdade. O mundo não o 
pode receber porque nem o procura, nem 

o reconhece. 
João 14:16 

Depois desta oração o edifício em que se 
encontravam reunidos estremeceu, e todos 
foram cheios do Espírito Santo, pregando 

corajosamente a mensagem de Deus. 
Atos 4:31 

E Pedro respondeu: Cada um deve 
arrepender-se do seu pecado, converter-se 
a Deus e ser baptizado em nome de Jesus 
Cristo, para perdão dos pecados. E então 
receberão também este dom do Espírito 

Santo, 
Atos 2:38 

Pois as Escrituras dizem que do mais 
íntimo de todo aquele que crê em mim 

sairão rios de água viva. 
João 7:38 



Logo que souberam disto, foram 
baptizados no nome do Senhor Jesus. 
Quando Paulo lhes colocou as mãos 

sobre a cabeça, o Espírito Santo desceu 
sobre eles, e começaram a falar noutras 

línguas e a profetizar. 
Atos19:6 

João baptizou-vos com água, lembrou-
lhes, mas vocês serão baptizados com o 
Espírito Santo dentro de poucos dias. 

Atos 1:5 

Não aprenderam já que o vosso corpo é a 
morada do Espírito Santo que Deus vos 
deu e que vive portanto em vocês. Por 
isso o vosso corpo não vos pertence. 

1 Coríntios 6:19 

Portanto agora nenhuma condenação há 
para os que pertencem a Cristo Jesus. 

Porquanto o poder do Espírito doador de 
vida - por meio de Cristo Jesus - me 
libertou da lei do pecado e da morte. 

Romanos 8:1-2 

Seguir o Espírito leva à vida e à paz, mas 
seguir atrás da velha natureza conduz à 

morte, 
Romanos 8:6 

E se alguém não tem na sua vida o 
Espírito de Cristo, não é de maneira 

nenhuma um cristão. E se Cristo vive em 
vocês, embora o vosso corpo esteja 

morto para o pecado, o vosso espírito 
vive porque Cristo vos perdoou. 

Romanos 8:10 

Porque o seu Santo Espírito é 
testemunha, no nosso entendimento, de 
que somos filhos de Deus. E sendo que 

somos seus filhos, havemos de participar 
dos seus tesouros, pois que tudo o que 
Deus dá a seu Filho Jesus nos pertence 

também. 
Romanos 8:16 

 
Não me afastes da tua presença; 
não me prives do teu Santo Espírito 

Salmos 51:11 

E vocês igualmente, depois de terem 
ouvido a mensagem da verdade, as boas 
novas da vossa salvação, e tendo crido 

em Cristo, foram selados com o Espírito 
Santo, já prometido anteriormente, como 

garantia dessa filiação em Deus. 
Efésios 1:13 

Não entristeçam o Espírito Santo de 
Deus, o qual vos marcou com um selo, 

como garantia da vossa libertação. 
Efésios 4:29-31 

Eu baptizo-vos com água, mas ele vos 
baptizará com o Espírito Santo. 

Marcos  1:7-9 

E Pedro respondeu: Cada um deve 
arrepender-se do seu pecado, converter-
se a Deus e ser baptizado em nome de 

Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E 
então receberão também este dom do 

Espírito Santo, 
Atos 2:38 




