
 

Mas o fruto do Espírito é: o amor, o 
gozo, a paz, a longanimidade, a 

benignidade, a bondade, a fidelidade. a 
mansidão, o domínio próprio; contra 

estas coisas não há lei. 
Gálatas 5:22-23 

 
 

Quem crê em mim, como diz a Escritura, 
do seu interior correrão rios de água 

viva. 
João 7:38 

 
 

Corrigindo uma criança é realmente uma 
questão de melhorar comportamento. 
Mais importante ainda, é uma questão de 
ajudar uma criança aprenda que nenhum 
de nós pode agir sem a ajuda de Deus. É 
a melhor lição que podemos ensinar aos 
nossos filhos.       Este conjunto de 
versos sobre o Espírito Santo é o seu 
melhor amigo. Eles são o melhor amigo 
do seu filho. Próxima vez que seu filho 
está fazendo algo que você não gosta 
mesmo de dar à criança um cartão para 
memorizar. 
 
 
 Versos retirados da Bíblia  João Ferreira de 
Almeida Atualizada® Copyright © 1993 
Usado com permissão. 

e a esperança não desaponta, porquanto o 
amor de Deus está derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo que nos foi 

dado. 
Romanos 5:5 

Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas 
dádivas aos vossos filhos, quanto mais 

dará o Pai celestial o Espírito Santo 
ñueles que lho pedirem? who ask him! 

Lucas 11:13 

mas aquele que beber da água que eu lhe 
der nunca terá sede; pelo contrário, a 
água que eu lhe der se fará nele uma 
fonte de água que jorre para a vida 

eterna. 
João.4:14 

Ora, nós não temos recebido o espírito 
do mundo, mas sim o Espírito que 

provém de Deus, a fim de 
compreendermos as coisas que nos 

foram dadas gratuitamente por Deus; 
1 Coríntios 2:12 

para que aos gentios viesse a bênção de 
Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós 

recebêssemos pela fé a promessa do 
Espírito. 

Gálatas 3:14 

Mas agora fomos libertos da lei, havendo 
morrido para aquilo em que estávamos 
retidos, para servirmos em novidade de 

espírito, e não na velhice da letra. 
Romanos 7:6 

Deus é o nosso refúgio e fortaleza, 
socorro bem presente na angústia. 

Salmos 46:1 

Porque não recebestes o espírito de 
escravidão, para outra vez estardes com 

temor, mas recebestes o espírito de 
adoção, pelo qual clamamos: Aba, Pai! 

Romanos 8:15 



Ora, ñuele que é poderoso para fazer tudo 
muito mais abundantemente além daquilo 

que pedimos ou pensamos, segundo o 
poder que em nós opera, 

Efésios 3:20 

Do mesmo modo também o Espírito nos 
ajuda na fraqueza; porque não sabemos o 
que havemos de pedir como convém, mas 
o Espírito mesmo intercede por nós com 

gemidos inexprimíveis. 
Romanos 8:26 

E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 
Ajudador, para que fique convosco para 
sempre.  saber, o Espírito da verdade, o 
qual o mundo não pode receber; porque 

não o vê nem o conhece; mas vós o 
conheceis, porque ele habita convosco, e 

estará em vós.  
João 14:16-17 

Ele me respondeu, dizendo: Esta é a 
palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: 
Não por força nem por poder, mas pelo 

meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. 
Zacarias 4:6 

E não vos embriagueis com vinho, no 
qual há devassidão, mas enchei-vos do 
Espírito, falando entre vós em salmos, 

hinos, e cânticos espirituais, cantando e 
salmodiando ao Senhor no vosso coração, 

Efésios 5:18-19 

Lembrei-me então da palavra do Senhor, 
como disse: João, na verdade, batizou 
com água; mas vós sereis batizados no 

Espírito Santo. 
Atos 11:16 

Ainda porei dentro de vós o meu Espírito, 
e farei que andeis nos meus estatutos, e 

guardeis as minhas ordenanças, e as 
observeis. 

Ezequiel 36:27 

O vento sopra onde quer, e ouves a sua 
voz; mas não sabes donde vem, nem para 

onde vai; assim é todo aquele que é 
nascido do Espírito. 

João 3:8 

Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho 
que deves seguir; aconselhar-te-ei, tendo-

te sob a minha vista. 
Salmos 32:8 

Porque o Espírito Santo vos ensinará na 
mesma hora o que deveis dizer. 

Lucas 12:12 

porque se viverdes segundo a carne, 
haveis de morrer; mas, se pelo Espírito 

mortificardes as obras do corpo, vivereis. 
Romanos 8:13 

E havendo dito isso, assoprou sobre eles, 
e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. 

João 20:22 



Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos 
que eu vá; pois se eu não for, o Ajudador 

não virá a vós; mas, se eu for, vo-lo 
enviarei. 
João 16:7 

Mas recebereis poder, ao descer sobre vós 
o Espírito Santo, e ser-me-eis 

testemunhas, tanto em Jerusalém, como 
em toda a Judéia e Samária, e até os 

confins da terra. 
Atos 1:8 

While Peter was still speaking these 
words, the Holy Spirit came on all who 

heard the message. 
Atos 10:44 

Então lhes impuseram as mãos, e eles 
receberam o Espírito Santo. 

Atos 8:17 

Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas 
dádivas aos vossos filhos, quanto mais 

dará o Pai celestial o Espírito Santo 
ñueles que lho pedirem? 

Lucas 11:13 

Os discípulos, porém, estavam 
cheios de alegria e do Espírito 

Santo. 
Atos 13:52 

 

Ainda porei dentro de vós o meu Espírito, 
e farei que andeis nos meus estatutos, e 

guardeis as minhas ordenanças, e as 
observeis. 

Ezequiel 36:27 

a quem Deus quis fazer conhecer quais 
são as riquezas da glória deste mistério 
entre os gentios, que é Cristo em vós, a 

esperança da glória; 
Colossenses 1:27 

E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 
Ajudador, para que fique convosco para 

sempre.  
João 14:16 

E, tendo eles orado, tremeu o lugar em 
que estavam reunidos; e todos foram 

cheios do Espírito Santo, e anunciavam 
com intrepidez a palavra de Deus. 

Atos 4:31 

Pedro então lhes respondeu: Arrependei-
vos, e cada um de vós seja batizado em 
nome de Jesus Cristo, para remissão de 
vossos pecados; e recebereis o dom do 

Espírito Santo. 
Atos 2:38 

Quem crê em mim, como diz a Escritura, 
do seu interior correrão rios de água viva. 

João 7:38 



Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, 
veio sobre eles o Espírito Santo, e 

falavam em línguas e profetizavam. 
Atos 19:6 

Porque, na verdade, João batizou em 
água, mas vós sereis batizados no 

Espírito Santo, dentro de poucos dias. 
Atos 1:5 

Ou não sabeis que o vosso corpo é 
santuário do Espírito Santo, que habita 

em vós, o qual possuís da parte de Deus, 
e que não sois de vós mesmos? 

1 Coríntios 6:19 

Portanto, agora nenhuma condenação há 
para os que estão em Cristo Jesus. 

Romanos 8:1 

Porque a inclinação da carne é morte; 
mas a inclinação do Espírito é vida e paz.

Romanos 8:6 

Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na 
verdade, está morto por causa do pecado, 
mas o espírito vive por causa da justiça. 

Romanos 8:10 

O Espírito mesmo testifica com o nosso 
espírito que somos filhos de Deus; 

Romanos 8:16 

 
Não me lances fora da tua presença, e 
não retire de mim o teu santo Espírito. 

Salmos 51:11 

no qual também vós, tendo ouvido a 
palavra da verdade, o evangelho da vossa 

salvação, e tendo nele também crido, 
fostes selados com o Espírito Santo da 

promessa, 
Efésios 1:13 

E não entristeçais o Espírito Santo de 
Deus, no qual fostes selados para o dia 

da redenção. 
Efésios 4:29-31 

Eu vos batizei em água; ele, porém, vos 
batizará no Espírito Santo. 

Marcos 1:7-9 

Pedro então lhes respondeu: Arrependei-
vos, e cada um de vós seja batizado em 
nome de Jesus Cristo, para remissão de 
vossos pecados; e recebereis o dom do 

Espírito Santo. 
Atos 2:38 




