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 GUIADO PELO ESPÍRITO 

“INTRODUÇÃO” 

 

Propósito Do Curso: 

 1 - Saber que é direito do Espírito Santo ser  Senhor da sua vida 

 2 - Saber que a melhor forma do crente viver pela fé é ser guiado pelo Espírito 

 3 - Saber que o modo de Deus guiar você é pelo homem interior 

 4 - Saber que ser guiado pelo Espírito não é ser movido pelas circunstâncias  

 5 - Aprender a como desenvolver a habilidade de ouvir de Deus através da prática 

 6 - Aprender a reconhecer a voz da nova criação: Cristo em seu espírito 

 7 - Ter conhecimento de que a mente natural não participa 

 8 - Saber que a carne vai sofrer até aprender a ser guiada pelo Espírito 

 9 - Ter a convicção de que a vontade de Deus é a melhor para você e então cooperar com ela 

10 - Aprender que há diferenças em como Deus fala com Seus filhos 

 

Objetivos Do Curso: 

Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de: 

  1 - Procurar que o Senhor fale, guie, e mostre pessoalmente Sua vontade 

  2 - Discernir e obedecer a voz do Espírito e do testemunho interior 

  3 - Aprender o que é “uma lã”, e que essa não é a forma pela qual o filho de Deus é guiado 

  4 - Ser guiado pelo Espírito, e não por sonhos, profetas ou circunstâncias 

  5 - Permanecer firme na forma número um  de ser guiado: pela Palavra de Deus 

  6 - Aprender que, escutar a nova criação, Cristo em seu espírito, é vida 

  7 - Aprender algumas formas práticas de treinar seu espírito em ouvir o Espírito Santo 

  8 - Aprender a diferença da voz do seu espírito, o Espírito, a mente, e o diabo 

  9 - Aprender que as coisas de Deus são absolutamente loucura para a mente 

10 - Agradar mais a Deus andando consistentemente na fé 

 

 
 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“A NATUREZA DO HOMEM” 
LIÇÃO UM 

 

I - Criado Na Imagem E Semelhança De Deus: 
 A) Deus criou o homem como a si mesmo: Gn 1:26,27 
 B) Feito um pouco abaixo dos anjos com glória e domínio: Sl 8:4-6 
 C) Trino: Espírito alma e corpo: 1 Ts 5:23 
 D) Deus é Espírito: Jo 4:24 
 E) O homem é espírito: Fl 1:23,24; 1 Cor 9:27; 2 Pd 1:4; 1 Jo 4:17 

 F) O espírito do homem é o seu verdadeiro eu, isto é, o homem interior: 2 Cor 4:16 

 

II - É Necessário Nascer De Novo: 
 A) O espírito do homem recebendo o Espírito de Deus: Jo 3:6; 6:63; 1:9 

 B) A vida Zoe está oculta com Cristo em Deus: Cl 3:2 

 C) Novo homem à imagem de Cristo: Cl 3:10 
 D) Criado em justiça e retidão procedentes da verdade:  Ef 4:24 

 E) Feito a justiça de Deus em Cristo Jesus: 2 Co 5:21 

 F) Agora legalmente temos comunhão com Deus por Cristo: 1 Cor 1:9; 1 Jo 1:3 
 

III - As Características Do Velho Homem: 
 A) Coração de pedra / duro / resiste Deus: Ez 36:26; Hb 3:15 
 B) Sem Fé: Jo 20:27 
 C) A natureza terrena, animal e diabólica: Tg 3:15 
 D) Sem força espiritual com Deus:  Rm 5:6 
 E) Trevas espirituais: Ef 5:8 
 F) Filhos da ira: Ef 2:3 
 G) Injustiça / pecado: 1 Cor 6:14 
 H) Corpo de pecado: Rm 6:6 
 

IV - Todas As Coisas São Novas Em Cristo: 
 A) Agora pode entender / discernir as coisas do Espírito: At 10:15; 1 Cor 2:14 

 B) O eterno propósito de Deus: Ef 3:11 

 C) Agora pode cooperar com Deus: 2 Cor 6:1; Rm 6:11-13,16,19 

 D) Agora pode ouvir de Deus a voz de Deus: 1 Sm 3:10; 1 Co 2:10-14 

 

V - O Espírito Do Homem É A Lâmpada Do Senhor: 
 A) O espirito do homem; É onde o Senhor o ilumina: Pv 20:27; Sl 119:130; 1 Jo 1:5 
 B) Fazes resplandecer a minha lâmpada; O Espírito Santo em seu espírito: Sl 18:28 
 C) O Espírito de Deus ilumina com o conhecimento de Deus: Jo 1:9 
 D) Sabedoria; habilidade de usar o conhecimento: Ef 1:18; Cl 1:9; Tg 1:5  
 E) O espírito do homem sonda o Espírito de Deus: 1 Cor 2:10-12,16; Is 40:13,14 
 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“A NATUREZA DO HOMEM” 
LIÇÃO UM (continuação) 

 

VI - Vida Integral: 
 A) O justo vive pela fé: Rm 1:17 
 B) Vida da Palavra, oração e obediência 24/7: Jo 4:34 
 C) Procure ser guiado pelo Espírito é a vida cristã normal: Rm 8:16 
 D) Seja praticante da Palavra, não apenas ouvinte de doutrinas: 2 Tm 3:7 
 

VII - Somos Filhos Agora: 1 Jo 3:1 
 A) Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos Huios de Deus 

1 - Teknion no grego indica: criancinha, ou criado através de um  novo nascimento, 
porém não desenvolvido na sua natureza ou caráter / bebes em Cristo 

   a - Exemplos: Jo 1:12; Rm 8:16; 9:8; Gl 4:28; Ef 2:3 
   b - João usa especialmente: filhinhos: 1 Jo 2:1,12,28; 3:7,18; 4:4; 5:21 

c - Os que não têm desenvolvido a natureza divina; justiça, redenção, 
     santificação, sabedoria, amor, fé, alegria, honestidade, louvor: 2 Pd 1:4 

2 - Huios significa; descendente e indica dignidade de características morais / 

     caráter e natureza / filho maduro 

   a - Exemplos:  Mt 5:9,45; Lc 10:6; 16:8; Jo 12:36; 1 Ts 5:5 
   b - Exemplos não morais: Lc 20:36; Mt 8:12; 13:38; At 4:36; Mc 3:17 

   c - Jesus é sempre O Huios de Deus, ou seja, o filho maduro no caráter 

 

Conclusão: 
 Ser guiado pelo espírito não é mágica nem mistério, mas uma vida perante o Senhor 

dedicada à oração, à Palavra e à obediência. Através do novo nascimento, Deus nos deu a 

habilidade de ouvir a Sua voz e seguir o testemunho do Espírito. Isto será desenvolvido mais 

rápido, na medida da sua dedicação ao Senhor, à Palavra e à prática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“A PALAVRA É A FORMA Nº 1” 
LIÇÃO DOIS 

 

I - A Palavra De Deus É A Forma Numero Um De Ser Guiado: 
 A) Os filhos huios; a marca que seja madura é ser guiado pelo o Espírito: Rm 8:14 

 B) A Palavra e o Espírito são um; então a Palavra é um testemunho fiel: 1 Jo 5:7 
 C) A Escritura é dada para educar em justiça a vida cristã: 2 Tm 3:16 

 D) Nada toma preeminência sobre a Palavra: Gl 1:8,9; Mt 5:18; 24:35: Cl 1:18 

 E) Nenhuma manifestação tem autoridade acima da Palavra: 2 Co 11:14 
 

II - Seguindo A Arca Era Simbólica De Ser Guiado: 2 Sm 6:13-16, 23 

 A)  A arca tinha os dez mandamentos, as ordenanças de Deus, e a maná: Js 3:1-4 
 B) A vara de Aarão significa autoridade do homem de Deus:  
 C) Tinha o maná:  exemplo de provisão sobrenatural: 
 D) Israel deveria segui-la porque nunca havia passado por aquele caminho: Js 3:1-4 

 E) Deus sempre fala através da Palavra 

  1 - Logos é viva e eficaz: A totalidade da palavra escrita: Hb 4:12; Jo 1:1 
  2 - Rhema: dá a vida do Espírito quando ouvido em seu espírito: Rm 10:7 Mt 4:4 
 

III - Certeza Pela Palavra: 
 A) Escrito para quem creias / habilidade crer entrego somente à homem: Jo 20:31 
 B) Escrevi estas coisas para que saibais que tendes vida eterna: 1 Jo 5:13 
 C) Testemunhas oculares: Lc 1:1,2; At 1:1,2 
 D) Tanto no V.T. do que o N.T. era para ouvir a voz e guardar a Palavra; 
              Deus fala através de Sua Palavra: Ex 19:5; Jr 15:16;  7:1; 10:1; 11:1  
 E) O batismo no Espírito aumenta a habilidade de ouvir a voz de Deus: Lc 11:9-13 
 F) A Palavra é viva e eficaz para sondar e revelar: Hb 4:12,13 
 

IV - Atente À Palavra: 
 A) Inclina seu ouvido para a Palavra: Pv 4:20-23; 22:20,21 
 B) Se ouvires atento à voz do Senhor / ouvir com atitude de praticar a Palavra: Ex 15:26 
 C) Se atentamente ouvires a voz do Senhor / não indiferente ou com sono: Dt 28:1 
 D) Boa doutrina que Paulo exortou para receber: 1 Tm 1:3,10; 4:6,13; 6:1; 4:2; Tt 1:9;2:1 

 E) A Palavra faz distinção entre espírito e alma / mente, vontade e emoções: Hb 4:12 

  

V - Apresente O Vosso Corpo E Renove A Mente / Ou Eles Vão Dominar Você: 
 A) Rogo-vos irmãos pelas misericórdias de Deus: Rm 12:1,2 
 B) Busque diligentemente a verdade de Deus pela a Palavra: Hb 11:6; Mt 6:33 
 C) Aprender a adquirir a mente de Cristo / habilidade pensar como Deus: 1 Co 2:16 

  1 - A Palavra em primeiro lugar 

  2 - A voz do homem interior em segundo lugar 

 D) A carne é ofensiva a Deus e lembre a queda e natureza adâmica: Rm 8:7 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“A PALAVRA É A FORMA Nº 1” 
LIÇÃO DOIS (continuação) 

 

VI - Não Siga Os Sinais, Siga O Espírito Santo: Rm 8:14 
 A) Siga a Jesus; Jesus é a Palavra manifestada em forma humana: Mc 2:14 

 B) Siga a Palavra; a justiça: Is 51:1; 2 Pd 1:17-19; Sl 1:3 
 C) A Palavra é o poder de Deus para libertar o homem: Jo 8:32; 17:17 
 D) Siga a Palavra, não as profecias ou profetas: Mt 4:19 
 

VII - Outros Tipos De Ser Guiado Pelo Espírito: 
A) Seguindo a nuvem de glória: Nm 9:15-23 
B) O Urim e o Turim no peitoral do sumo sacerdote; uma semáfora do V.T. do homem 

 de Deus sendo guiado / sim ou não: Ex 28:30; Lv 8:8; Nm 27:21; Dt 33:8; Nh 7:65 
C) A lá de Gideão / para confirmar a vontade de Deus, não descobrir-la: Jz 6:36-40 

 

VIII - Ouça A Palavra: 
 A) Leia todos os dias para sua vida espiritual: Mt 4:4 
 B) Procure a revelação do que Deus está dizendo para você: Mt 16:18; Hb 3:15 
 C) Note como o Espírito acentua certas palavras e idéias constantemente: Pv 22:20,21 

D) A Palavra de Deus tem a vida de Deus e Ele vai falar com você sobre o que  
     você precisa agora e provavelmente diferente do que você pensa: Jo 6:63 
E) Na boca de duas ou três testemunhas nas Escrituras, O Espírito vai confirmar a  

Sua voz para você: Mt 18:16; Jo 8:16-18; 2 Co 13:1 
F) Sua direção não será confiável até que leia e praticar a Palavra de Deus diariamente, 

tem servido fielmente na Igreja O Senhor escolhe para você, dizimar fielmente / fazer 
os fundamentos e básicos primeiros: Hb 5:14; Tg 1:22 

  

Conclusão: Da Bíblia Gideões 
 A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a 
condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus 
preceitos são justos, suas histórias são verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia-a para ser 
sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigí-lo, 
alimento para sustentá-lo e o consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do 
peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o mapa do cristão. Por ela, o paraíso é 
restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, 
nosso bem, o seu intento e a glória de Deus a sua finalidade. Deve encher sua mente, governar 
o coração e guiar seus pés. Leia-a lenta e freqüentemente e em oração. É um maná de riqueza, 
um paraíso de glória e um rio de prazer. Será aberta no dia do julgamento e lembrada para 
sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e 
condenará a todos quantos menosprezarem seu sagrado conteúdo. 

 

 

 



GUIADO PELO ESPÍRITO 
“RECEBENDO DEPENDE NO COMO OUVIRES” 

LIÇÃO TRÊS 

 

I - Se Podes Ouvir, Você Pode Ter: 
A) A fé vem pelo ouvir e ouvir pela a Palavra de Cristo /ouvir depende em ação: Rm 10:17 

1 - Se não ouvires, não terá a fé, e si não tiver a fé não pode andar: 2 Cor 5:7 
2 - Se não ouvires, não terá convicção e sem convicção será vacilante: Tg 1:6 

B) Portanto; Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina 
os ouvidos: Pv 4:20 

C) Na medida que aprender distinguir a voz de Deus pode andar na Sua vontade / fé 
começa onde a vontade de Deus é conhecido: Hb 11:1 

D) Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos Seus 
olhos, e deres ouvido aos Seus mandamentos, e guardares todos os Seus estatutos, 
nenhuma enfermidade virá sobre ti: Ex 15:26 

E) Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar 
todos os Seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará 
sobre todas as nações da terra: Dt 28:1-14 

 

II - Garantia Para Ovelhas Somente: 
A) As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem: Jo 10:27 

1 - Primeiramente resolver se você é uma ovelha de Jesus: Rm 10:9 
2 - O Espírito Santo capacita para ouvir de Deus: Ef 3:17,18 

B) A integridade da Palavra é que Deus declara a verdade na Palavra: Jo 17:17 

C) Quando o rei Saul desviava do Senhor, não ouviu do Senhor mais; ficou surdo 

espiritualmente / Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem 
por sonhos, nem por Urim, nem por profetas: 1 Sm 28:6 

1 - Quando o Senhor não está falando, a Rocha segura é a Palavra escrita / Temos,  
     assim, tanto mais confirmada a palavra profética: 2 Pd 1:19 

2 - Saul não quis esperar para ouvir  visitou os profetas falsos: 1 Sm 28:7 
D) Para ouvir; Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei 

para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa: Hb 2:1 
E) Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que 

esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e 
não se cansam, caminham e não se fatigam: Is 40:30,31 

III - Investe Pessoalmente Em Ouvir De Deus: 
A) Tempo diária em oração e visões de Deus: At 6:4; 16L9 
B) Louvor, adoração e ministrando ao Senhor / o Espírito Santo disse: At 13:2; 16:25 
C) Crer e orar para os dons do Espírito operar: 1 Cor 14:5 
D) Conselho, ensino e pregação: Pv 19:20,21 
E) A voz quieta e suave do Espírito: 1 Rs 19:12; Sl 46:10; Jo 16:13 
F) Paz no coração: Cl 3:15 
G) Sonos de Deus / muitos sonos são pesadelos: Gn 41:16-32; Dn 2:28-46; Jl 2:28 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“O TESTEMUNHO E VOZ DO ESPÍRITO” 
LIÇÃO QUATRO 

 

I - O Testemunho Interior É A Segunda Forma Mais Comum De Ser Dirigido: 
A) Filhos huios de Deus: Os crentes espiritualmente maduros são guiados  

              pelo Espírito de Deus; Bebês são facilmente enganados: Rm 8:14; Jo 16:13 

 B) O Espírito Santo testemunha com o espírito do homem nascido de novo: Rm 8:16 
 C) Quem crer no filho de Deus tem o testemunho em si mesmo: 1 Jo 5:10 

F) Quando se dá culto a Ele, desenvolve-se sensibilidade para Deus: 1 Pd 1:22 
G) O testemunho de Paulo para o capitão do navio: At 27:10 
H) O Senhor testifica porque se fosse para falar em palavras, Ele seria contribuindo para 

cousas acontecer, mesmo quando não for a Sua vontade / acusações / acidentes: 
 

II - A Voz Interior, Ou Seja, A Voz Do Seu Espírito: 
A) Quando Deus fala, Ele usa palavras e você poderá repetir-as; normalmente quando 

crentes dizem, “Deus falou comigo”, em verdade era o testemunho do Espírito: 1 Sm 
3:3-14; At 8:26; At 10:19 

B) Para ouvir, é necessário aquietai-vos e sabei que Eu Sou Deus: Sl 46:10 
 C) Não no vento, fogo ou terremoto / Deus falou em voz calma e suave: 1 Rs 19:7-12 
 D) A consciência é a voz do espírito humano / mesmo pecadores tem esta voz,  

     porém torna-se sensível a voz de Deus apartir de nascer de novo: Rm 9:1; At 23:1 
  1 - Pode confiar na consciência, se for nova criatura e andando na luz: 2 Co 5:17;  
                        1 Jo 1:7; 1 Pd 1:22 
  2 - Andando na luz:  1 Jo 1:7; 3:20,21 
  3 - Agora tem vida eterna: 1 Jo 5:13 

 E) Para o crente, a voz do seu espírito, é a voz da nova criação em Cristo Jesus e um 

               fiel testemunho da verdade, quando está sinceramente buscando o Senhor: Cl 1:12 

F) O Espírito habita dentro de você para andar através de você: 2 Co 6:16; Hb 8:9-12 

 G) O Senhor dá instruções breves e exatas; vinde após mim: Mt 14:29; Mc 1:17 
  1 - É preciso  fé para obedecer; o justo vive por este fé: Hb 3:15 
  2 - Inclinar seu ouvido para ouvir o que o Senhor está falando: Pv 4:20 
 H) Peça direção em fé, sem duvidar: Tg 1:5,6 
 I) Mantenha sua consciência sensível a Deus mediante ficando cheio: Ef 5:19 
  1 - Arrepender-se rápido quando errar: 1 Jo 1:9 
  2 - Andar em toda luz que tem: Is 50:11 
 J) Não ande por vista, ou seja, seu próprio entendimento: 2 Co 5:7; Pv 3:5,6 

 K) A voz interior é sobrenatural, porém, não espetacular, como os dons: Hb 3:15 

 L) Seu espírito precisa ser treinado mediante praticando obediência: Ef 6:6; 1 Pd 1:22 

  1 - Se não permitir que seu espírito lidera, então torna-se insensível e cauterizada 
  2 - Jesus sempre obedeceu, assim, pude distinguir a voz quieta e suave: Sl 46:10 

  3 - Até no natural, podemos falar somente tão bem quanto que ouvem: Mc 14:32 

  4 - Fique quieta na torre da vigia até que as vozes aquietam: 1 Cor 14:10 
 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“O TESTEMUNHO E VOZ DO ESPÍRITO” 
LIÇÃO QUATRO (continuação) 

 

III - Visões / Três Tipos: 
A) A visão espiritual  enxerga com os olhos do seu espírito, não os olhos físicos /  

Paulo tinha uma visão espiritual quando, à noite, viu o homem de Macedônio: At 16:9 

 B) Êxtase  os sensos físicos são suspensos e perda consciência do lugar onde está, ou  

    seja, aquilo acontecendo no mundo natural: At 10:10-16 

C) A visão aberta: os olhos estão abertos e os sensos operando; considerado a mais alta  

forma de visão / Paulo tinha uma visão aberta, quando primeiro viu Jesus, os outros, que 
acompanhavam, não viu  / Abraão  tinha visões abertas: At 9:8; 18:9; Gn 17:1;  

D) Ninguém, na Bíblia, estava esperando ouvir a voz do Espírito audivelmente ou ter 

visões quando receberam. Nós não devemos esperar tais; No caso que Deus 

conceder graças a Deus. Mesmo assim, somos obrigados julgar visões conforme a 

Palavra de Deus. Depois, pedir a interpretação e a aplicação do Senhor 

 

IV - Deus Não Tenha Pressa: 
 A) O testemunho pode ser durante muito tempo, semanas, meses, ou anos: Is 28:16 

 B) Mil anos são como um dia: então um ano = 1,44 min e um dia = 0.004 min: 2 Pd 3:8 

 C) Esperando cria poder espiritual; o poder de crer sem ver: Is 40:31 

D) O caráter de Deus está operando em você quando espera: Tg 1:2,3; 2 Pd 1:7; Mt 26:41 
 E) No fim, não será confundido; quem crê não será confundido: Rm 10:11 

I) Esperando em fé prova quem é Senhor em sua vida: Rm 8:24 

J) Quando crer, sem ver a resposta, Deus consta como Sua eterna natureza: Jo 5:24 

1 - Crer na luz e será filho da luz: Jo 12:36 
2 - Crer na ressurreição e será filho da ressurreição: Lc 20:36 
3 - Crer no Filho e será um filho: Jo 6:40 

 

V - Indicações do Espírito: 
 A) Você é um só espírito com Ele: 1 Co 6:17; Jo 14:23; Ef 4:4; Cl 3:2  

B) O Espírito dá impressões, inspirações, pensamentos, unção, lidam com intuição 
 C) Orar no Espírito: 
  1 - Fortifique o seu espírito orando no espírito: Jd 20 
  2 - Treinar a ouvir a voz do Espírito: 1 Co 2:13 
  3 - Falar com Deus mediante seu espírito: 1 Co 14:2 
  4 - As impressões que vêm p/ você depois disso, são a vontade de Deus: 1 Co 2:12 

D) Aprenda a escutar por dentro enquanto lendo a Palavra e na oração: At 6:4; 13:1,2 
 E) O Espírito Santo está lá para ajudar e auxiliar: Rm 8:26 

 F) Direção geral para sua vida vem mais suave durante o tempo, talvez semanas ou  

      meses: Deus de Paz / como sair uma Igreja  com alegria e paz: Rm 15:13;Is 55:12 

H) Aviso de perigo ou urgência: soa como um alarme dentro de você, mas ainda 

sem palavras: At 16:6; 17:16; Cl 3:15 

 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“O TESTEMUNHO E VOZ DO ESPÍRITO” 
LIÇÃO QUATRO (continuação) 

 

VI - O Espírito Do Vosso Entendimento: Ef 4:24 
A) O espírito do homem ungido para capacitar a ver com a imaginação santa: Ef 4:24 
B) Discernimento espiritual / como natural, porém, opera com experiência no Senhor: 1 

Cor 2:14,15 
C) Percepção espiritual / Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhoso com dano e 

muito prejuízo: At 27:10 
D) Paulo não quis tomar consigo o Marcos porque afastava da obra anteriormente. Assim 

aprendia, pela experiência, que obreiros precisam ser provados: At 15:36-40 
 

VII - Revisão: 
 A) Mediante o novo nascimento podemos conhecer a Deus através do Filho: Jo 3:3-6 
  1 - Comunhão: 1 Co 1:9; 2 Cor 4:4 
  2 - Entender as coisas / caminhos de Deus: 1 Cor 2:12 
  3 - Ouvir a voz de Deus: Jo 10:27 

 B) A Palavra de Deus é a forma nº 1 para ser guiado! 

1 - A principal forma de revelação, instrução e comunicação de Deus com o 

homem é, e sempre será, a Palavra: Sl 119:130; 2 Tm 3:16; Hb 1:1,2  

  2 - O fundamento para todo o reino de Deus: Mt 7:23,24 

C) A testemunha interior é a segunda forma mais comum para ser dirigido 

 1 - Devemos dizer; eu percebo em vez de; Deus disse: At 27:10,21b 

 2 - Não procure ser mais espiritual do que realidade: Tg 4:6 
D) A Palavra e a voz interior devem ser consideradas como a vida cristã normal 

 E) A voz autoritária é a forma menos comum para ouvir de Deus: Ex 19:16-19; 20:18,19 

 F) Dependa do seu espírito recriado em Cristo e procure a liderança do Espírito Santo 
 

Conclusão: 
 Treinar obedecer à liderança do Espírito é um grande passo para andar com Cristo e em 
maturidade cristã. Nem todos começam tendo este aspecto na vida; ouvir a voz de Deus como 
Senhor. No entanto, é impossível alcançar tudo o que Deus tem para a sua vida sem aprender a 
obedecer a voz do seu espírito e o testemunho de Deus em Seu Espírito. 
 Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha Palavra, e meu Pai o 
amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e 
que o Espírito de Deus habita em vós? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? 
Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Nele habitarei e entre eles andarei 
e Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo: Jo 14:23;16:13; 1 Co 3:16; 2 Co 6:16. 

 

 

 

 

 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“OS SENTIDOS” 
LIÇÃO CINCO 

 

I - Os Sentidos / Sensos Físicos / São A Voz Da Carne: 
 A) O Espírito Santo testifica com o nosso espírito: Rm 8:16 
 B) Os sentidos não tem nada a ver em relação à comunhão com Deus: Rm 8:5,6 

 C) Sempre faça decisões baseadas na Palavra e na direção do Espírito: Lc 5:5 

E) Não seja movidas apenas por simpatia, parentes, amigos e denominações: Sl 62:5 

 E) Não seja movido por necessidade financeira ou emocional: Mt 26:36-42 

 F) Não seja controlado por muita persuasão ou falar; vendedores / políticos: Pv 10:19 
 G) Não seja movido pela  aparência das coisas; a compra dum carro ou casa: Rm 8:14 

 H) Elimine a voz da raiva, irritação, nervos, fome, desconforto: Gl 5:17 

 I) Aprenda de não julgar ministros pela aparência, mas pelo ministério; Não julgueis  
   segundo a aparência, e sim pela reta justiça: Jo 7:24 

 J) Ser guiado pela carne sempre produz os crentes carnais: Rm 8:17; 1 Cor 3: 

 

II - A Carne É Inimiga De Deus: 
 A) A inclinação da carne é inimizade contra Deus; a natureza Adâmica é carne: Rm 8:7,13 

B) As cousas do Espírito são loucura para a mente; lógica, razão inteligência: 1 Co 2:14 
 C) Carne e Espírito guerreiam sempre procurando dominar um  ao outro: Gl 5:16,17 
 D) Na carne não habita bem algum: Rm 7:18 
 E) Fé dos sentidos é o que pode ser provado pelos sentidos: Gl 4:9 

 

III - Fé De Tomé: Jo 20:24-29; I Jo 1:1-3 
 A) Maria Madalena não creu: Jo 20:1,2,15 
 B) Os discípulos não creram na resurreição: Mc 16:14; Lc 24:11; Jo 20:19-23 
 C) Os dois do caminho para Emaús não creram: Lc 24:25,31 
 D) Pedro não creu até que viu: Jo 20:5-7 
 E) Tomé só creu quando viu / bem aventurados os que não viram e creram: Jo 20:28 

 F) Porque a fé é a certeza das coisas que não se vêem; quando veja, já não é fé: Hb 11:1 

 

IV - Andar Em Cristo, A Vocação Celestial: Hb 3:1 
 A) O chamado; como o Pai me enviou, Eu também vos envio: Jo 20:21 
 B) É um dever para andar como Cristo andou / Ele andou no espírito e pela fé: 1 Jo 2:6 
 C) Pela fé e não por vista demonstra como andar no espírito é contrario: 2 Co 5:7 
 D) O Espírito testifica com seu espírito, não o seu corpo ou mente / aprender: Rm 8:16 

V - Você Está Curado Agora: 
A) A única forma de confirmar as promessas é pela fé na Palavra: 1 Pd 2:24 

B) Não é possível contemplar os sintomas e a Palavra simultaneamente: Mt 14:30 

 C) As coisas que se vêem, enxergar, estão sujeitas a mudar: 2 Co 4:17,18 
 D) Para andar nas promessas de Deus são os fatos que não se vêem: Rm 4:12; Hb 11:1b 

 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“OS SENTIDOS” 
LIÇÃO CINCO (continuação) 

 

VI - Grande Fé Tem Fundamento Exclusivamente Na Palavra: Mt 8:5-13 
 A) Desenvolve o habito procurar somente uma palavra como o centurião: vs 8 

 B) Entendeu autoridade e se humilhou ao Senhorio de Cristo: vs 9 

 C) Fé grande crê na autoridade da Palavra sem prova alguma aos sensos 
 D) Os judeus creram como Tomé: Jo 6:1,14,30 
 E) Quem crer não será confundido: Rm 10:11 
 F) Bem aventurados são os que crêem sem ver: Jo 20:29 
 

VII - Aprenda A Buscar A Ajuda De Dentro / No Seu Espírito: 
 A) Treine buscar o sinal do Espírito em você / O Maior habita em você: Cl 3:15; Mt 26:39 

 B) Dependa do Espírito, reconheça-o em todos os seus caminhos: Pv 3:5,6 
 C) Ter expectativa até nos pequenos detalhes: Jo 16:13 
 D) Quando não tem nem um sinal espere na torre de vigia até a vontade de Deus esteja  

     esclarecida: Hab 2:1-3 
 E) Não procure pontos de referência no natural, por exemplo; estou melhorando, o dor  

     está passando,  pareça que Deus está operando: Rm 4:19,20 
 

VIII - Ponto Pratico: 
 A) Existem orientações para confiar para os sentidos, não negamos os sentidos, porém,  
              não permite que seus sentidos tomar o lugar Deus ordenou para seu espírito: 2 Cor 5:7 
 B) As coisas que você gosta pessoalmente e preferências estão estabelecidas pelos  
              sensos / comidas que gosta ou não, cores ou tipo de roupa 

C) Você anda na rua usando seus sensos, porém, reina em vida mediante o seu espírito  
      recriado em Cristo Jesus: Rm 5:17; Gl 5:16 
D) Não procura ser super espiritual para receber direção como; Deus falou comigo usar  
     essa roupa ou comer esta comida hoje: Rm 14:17 
 

Conclusão: 
 Para andar no espírito é necessário andar pela fé. Porém, quando anda pela fé, o homem 

dá a iniciativa buscando receber as necessidades mediante as promessas de Deus. Enquanto for 

guiado pelo Espírito, a iniciativa vem da parte de Deus para cumprir a vontade dele através do 

homem. As duas formas incluem o total das operações de Deus com o homem aqui na terra. Até 

que a carne esteja dominada pelo novo homem, o andar no Espírito e a voz do Espírito Santo 

são inconstantes. Portanto, é necessário negar a carne, ou seja, os sensos, para poder receber 

e obedecer à direção do Espírito de Deus. O processo de aprender pode aparecer até lento e 

doloroso, mas os frutos pacíficos valem a pena para andar na plenitude da Sua vontade. 

 

 

 

[S1] Comentário:  



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“GUIADO PELOS SENTIMENTOS” 
LIÇÃO SEIS 

 

I - Deus Não É Movido Pela Necessidade: 
A) A vontade do Senhor é soberana, sendo que Ele mesmo não atende no princípio de  
     necessidade, mas no princípio da fé. Aonde encontra fé, Ele responde: 2 Cor 16:9 
B) Na Bíblia não encontramos nenhum exemplo do Senhor suprindo as necessidades de  
     qualquer um, senão for baseado no princípio das promessas: 2 Tm 3:16 
C) O Senhor sempre procure a fé e cumpre a promessa: Rm 14:23b 

D) Muitas vezes crentes gastem seu tempo, força, energia e dinheiro para ajudar o 

necessitado. Porém, a maioria das vezes tal pessoa é necessitado porque está em 

desobediência ao Senhor / fé inclui obediência: Is 1:19; 1 Pd 2:8 

 1 - Davi era uma das mais obedientes na Bíblia e deu 100.000 talentos de ouro para  
           a construção do templo: 1 Cr 22:14 
 2 - A maldição da lei é sobre os desobedientes: Dt 28:15 
 3 - Ajudando, até crentes desobedientes, podem servir para promover ainda mais a  

rebelião deles porque o receber de serve para, estabelece no coração deles, que 
a misericórdia do Senhor anula a necessidade de obedecer: Rm 3:8 

  4 - Quando / se emprestar R$ para tais pessoas, pode o beijar chau: Jó 24:13,14 
  5 - No caso que não leu esta lição, procura um recibo por escrito e autenticado no  

                        cartórios / pessoas honestos não são ofendidos com formalidades: Pv 6:1-5 

  6 - Emprestando cheques para amigos pode levar você para falência: 
 E) A Palavra ordena que nós sejamos imitadores de Deus, por isso, devemos nós ser  
              guiados pelo Espírito em vez das necessidades dos outros: Ef 5:1 

F) Jesus disse; Porque os pobres, sempre os tendes convosco e quando quiserdes, 
podeis fazer-lhes bem / não ordenou que fazer mas pode se quiser: Mc 14:7 

 

II - Suprindo Uma Necessidade Pode Dar Mal: 
 A) Convidando um irmãozinho viver contigo para um tempo deve ser pela direção do 

Espírito. Pessoas que exercem o dom de misericórdia querem levar todos gatos, 
cachorros e mendigos para casa, mas a fim nem sempre é abençoado: Rm 12:8b 

 B) Muitos pessoas tem sido enganados pela aparência e simpatia de lobos, ladrões e  
              pessoas perversas porque julgou pelos sentimentos não pelo Espírito: Jo 7:24 
 C) Pessoas que permite que fique, na sua casa, devem ter boas referências, igualmente, 
              com quem vai permitir quer cuidar dos seus filhos ou sair com a sua filha: 1 Ts 2:1 
  1 - Pessoas que vem como os lixeiros, Sucã, Telerne precisa identificação legal 
  2 - Informa seus filhos para não abrir a porta / portão para estranhos: Jo 10:8 

D) Depois alguém está na sua residência, é mais difícil mandar embora: Pv 25:17 
E) Casais devem entrar em concordância sobre hospedes em casa, mesmo parentes 

Quando não é Deus, visitas, especialmente os prolongados, pode causar contendas: 
F) Vigiar os vizinhos que usem seu telefone para ligações de celulares e DDD: Mc 14:38 

G) Não recusar ajudar pessoas, porém, recusa ser guiado pelos sentimentos: 

 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“GUIADO PELA UNÇÃO” 
LIÇÃO SETE 

 

I - A Unção Vai Ensinar Você: 1 Jo 2:20,27 
 A) Cada filho de Deus tem a unção, a unção é O Espírito: Rm 8:9; 1 Jo 2:20 

B) O Espírito habita dentro de você quando nascer de novo: Jo 4:14; Tt 3:5 
 C) O Espírito sobre a pessoa é para serviço e ministério: Jo 7:38; 14:17; At 1:8 
 D) A unção vai ensinar você / habilidade de compreender a verdade: 1 Jo 2:27 
 E) Ele sonda os corações: Rm 8:27; 1 Cor 2:11,12 
 F) Para conhecer a perfeita vontade de Deus que é dada pelo Espírito Santo: Rm 8:27 
 G) Depois Sua vontade for iluminada, não procure os homens: Gl 1:16,17; Nm 22:21 
 

II - A Unção Vai Ensinar Como Orar: 
 A) Em Espírito: 1 Co 14:14; Jd vs 20 
 B) Com entendimento; língua materna: Rm 8:26; 1 Cor 14:15 
 C) O Espírito ilumina a vontade do Pai: Fl 2:13; Jo 14:26 
 D) Ilumina a Palavra para orar: Sl 119:105; Is 55:11 
 E) Dá confiança de se aproximar do Pai: Hb 4:16 
 F) Orar a vontade de Deus: 1 Jo 5:7,14,15; Ef 5:17 
 G) Depois de ter orado em Espírito, espere para o Espírito testificar: Rm 8:16 
 

III - A Unção Vai Ensinar Como Estudar A Palavra: 
 A) A unção do Espírito vai ensinar como estudar a Palavra: 1 Jo 2:27 
 B) A unção quebra o jugo: Is 10:27 
 C) A unção dá a revelação de Cristo: Mt 11:28-30 
 D) A unção ensina onde ler na Bíblia, ou que livro ler: Sl 119:18; Pv 4:22; Jr 15:16 
 E) A unção ensina em quais promessas para meditar / sem meditar, não pode ser forte na  

     Palavra porque tal permite que a Palavra seja depositado em você: Js 1:8 

 

IV - A Unção Em Você Permita Que Deus Estabeleça Seus Desejos: 
 A) Agrada-te do Senhor primeiro: Sl 37:4; Pv 15:1; 16:21,23 
 B) Em Cristo e na Palavra: Jo 15:5 
 C) Deseje fazer a vontade de Deus: Mt 26:39 
 D) O desejo do justo vem de Deus e revela qual é seu chamado: Pv 11:23; 13:12 
 E) Samuel; Eis me aqui: 1 Sm 3:4-10 
  1 - Não conhecia a Palavra / voz de Deus ainda 
  2 - Eis me aqui é a atitude de que vai obedecer quando Deus falar: Is 6:8 
 

V - A Unção Nos Ensina Como Falar: 
 A) O Espírito do homem está ligado à boca: Rm 10:8-10 
 B) Se alguém não tropeça em palavras, esse homem é perfeito ou maduro: Tg 3:2 
 C) Jesus estava cheio do Espírito sem medida por isso falou as Palavras do Pai: Jo 3:34 

 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“GUIADO PELA UNÇÃO” 
LIÇÃO SETE (continuação) 

 

V - A Unção Nos Ensina Como Falar: 
 D) O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta a persuasão nos lábios: Pv 16:23 
 E) A unção ensina a refrear a língua para falar vida: Tg 3:2; Pv 17:14; 18:21; Ef 4:29 
 G) A unção vai nos ensinar a falar as palavras do Espírito: 1 Co 2:13; At 2:4; I Co 14:14 
  1 - Várias línguas  
  2 - Aperfeiçoar a pronúncia e articulação 
 

VI - A Unção Vai Ensinar A Discernir Todas As Coisas: 
 A) Para aprender através da exanimação, investigação e iluminação  

B) Discernimento não é um dos dons do Espírito; tal venha com maturidade:  

1 - Muitas vezes é confundido com os dons de revelação; a palavra de sabedoria, a  
     palavra de conhecimento, discernimento de espíritos 
2 - Seu espírito vai perceber cousas que testificam bem ou mal: Hb 5:14 

 C) Vem mediante treinamento, ouvindo e obedecendo ao Senhor: Hb 5:14 
 D) O homem espiritual discerne tudo: 1 Co 2:15 
  1 - Situações: Jo 6:5,6 
  2 - Pessoas: Jo 2:24,25 
 E) O Espírito mostrará as coisas que hão de vir: Jo 16:13 

F) Paulo; Srs. vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano: At 27:10 
 G) Visão de um homem Macedônio: At 16:9,10 
 H) A unção vai convencer você freqüentar todas as aulas do IBVC: Cant 2:15a 

 

Conclusão: 
 O Espírito de Deus verdadeiramente habita em cada um dos filhos de Deus, Ele esta em 

você para ser o Senhor da sua vida, habitando dentro do espírito do homem. Porém, o Espírito 

Santo é cavalheiro e não insiste, força ou escraviza. Ele está esperando você permitir que Ele o 

treine e Ele treina o homem interior do coração para reconhecer sua liderança e poder ensinando 

a perfeita vontade de Deus em tudo. Freqüentar e aprender na universidade do Espírito Santo é 

uma das maiores áreas de maturidade e crescimento necessário para todos os cristãos do 

século vinte e um. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“PROFECIA” 
LIÇÃO OITO 

 

I - Profeta No Novo Testamento: 
 A) Profecia simples falando em baixo da unção do Espírito para edificação, exortação e  
              conforto: 1 Cor 14:3, 26-33 
  1 - Pregação ou ensino da Palavra: At 21:9 
  2 - Testemunho inspirado; Estevão e Paulo: At 7:1-60; 14:16-42 
  3 - Confissão da Palavra 
 B) Todos em Cristo são exortados para operar em profecia simples: 1 Cor 14:1 
 C) Ofício do profeta é para estabelecer fundamentos: Ef 2:20; 4:11 
  1 - Mostra as coisas que hão de vir: At 11:28; 21:10,11 
  2 - Atuante no ministério; apostolo, profeta, evangelista, pastor: At 13:1 
  3 - Não neófito: 1 Tm 3:6; 5:22 
  4 - Profeta faz mais do que profetizar; ele trabalha dentro a Igreja tempo integral  
   a - Profetizar não faz o profeta 
   b - Pode-se profetizar sem ser profeta 
  5 - Ter pelo menos dois dons de revelação: 1 Co 12:8,10 

a - A Palavra de sabedoria; Revelação sobrenatural pelo Espírito de fatos 

concernentes ao propósito da mente e vontade de Deus. Sempre futuro 

b - A Palavra de conhecimento; Revelação sobrenatural pelo Espírito de 

Deus de fatos na mente de Deus concernentes a pessoas, lugares ou 
coisas. Sempre no presente ou no passado 

c - Discernimento de espíritos; Revelação sobrenatural para ver no mundo 

espiritual e discernir espíritos operando no meio das pessoas. Ver anjos, 
demônios e fenômenos espirituais  através de visões 

  6 - Ministério de cura opera poderosamente neste ofício: Lc 4:18 
 D) Profecia é para ser julgada pela Palavra: 1 Co 14:29 
 E) Não procure ser guiado pela profecia, visões, anjos ou sonhos: Rm 8:14 
  1 - A Palavra ensina extensivamente por causa de influência humana: 1 Co 14:1-40 
  2 - O Espírito Santo move, mas a interpretação pode ser errada 
   a - Deus dá uma Palavra mas, o homem interpretar capítulos 
   b - Quando Deus falar, pedir a Ele a interpretação e aplicação: At 10:17 
 F) João Batista; preparai o caminho do Senhor endireitai as Suas veredas: Mc 1:2-4 

 

II - Profecia Pessoal: 
 A) Deve sempre confirmar o que Deus já falou no seu espírito: Rm 8:14 
 B) Deve ser para o que edifica, não para juízo ou condenação: 1 Co 14:3 
 C) Pessoas se proclamando profetas normalmente não o são 
  1 - Deus não tem xerifes na Igreja; isto é orgulho espiritual: Tg 4:10 
  2 - Normalmente críticos, amargurados, e operam fora da autoridade da Igreja local 
  3 - Espírito de manipulação e condenação 
  4 - Pessoas afastadas da Igreja porque não se submetem à autoridade: Nm 16:2,3 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“PROFECIA” 
LIÇÃO OITO (continuação) 

 

II - Profecia Pessoal: 
  5 - Não quer que as profecias sejam julgadas: 1 Co 14:32 
  6 - Os dons operam como Deus quer sem manipulação humano: Hb 2:4   
 D) Coloque a Palavra em primeiro lugar, porque a falta de conhecimento destrói: Os 4:6 
 E) Discirna entre O Espírito Santo e espíritos familiares: At 16:16-19 
 F) O Espírito Santo sempre exalta Jesus: 1 Co 12:1-3 
  1 - A verdadeira profecia encoraja e inspira: 1 Cor 14:2,3 
  2 - Não inspira medo 
 G) Bebês na fé são facilmente enganados: Jo 8:32; 1 Jo 4:1 
 H) Bebês na fé não percebem o perigo espiritual: Hb 5:14 
 I)  Não busque profecia, mas procura conhecer o Senhor mediante a Sua Palavra: 1 Jo  
 

III - Sonhos Proféticos: Gn 41:14-32; Dn 2:19,24, 27-46 
 A) Quando a consciência é calma e quieta, o espírito é livre falar: Sl 46:10; 1 Rs 19:8-12 

B) Avisos; Exemplos da palavra de sabedoria; José: Mt 1:24; 2:12,13,19,22 
C) Não todo sonho vem de Deus. Maturidade Cristã vai ensinar você discernir quais 

sonhos vem de inspiração divina: 1 Cor 2:14; 1 Jo 2:20 
D) Desenvolver o habito buscar o Senhor sobre a interpretação do seus próprios sonhos, 

em lugar de constantemente buscando outros; se alguém falta sabedoria pede a Deus 
que dá para todos liberalmente: Tg 1:5 

 E) O Senhor fala avisos de perigo profeticamente por sonhos: Gn 41:1,15-33; Dn 2:36 
 F) Eles que tem ouvidos para ouvir, ouça: Ap 2:7a 
 G) Não desenvolve doutrina baseado em seu sonho, mas a Palavra: 2 Pd 1:16-19 

 

IV - Profecia Falsa: Ex 3:2-10 
A) Alguns usam este veículo para se exaltar no ministério, tornando-se profetas 

instantâneos, exaltando-se acima do pastor e de outros na congregação 
 B) Sempre fique de sobreaviso se a profecia: 
  1 - Ameaçar alguma pessoa que não obedeça ao profeta 

2 - Fizer manipulação de pessoas ou circunstâncias. Exemplos: Deve casar com 
fulano, vender coisas, falar quem deve ser o pastor da Igreja   

3 - Tendência para controlar ou não vai estar bem com Deus / enfermidade 

  4 - Doutrina falsa e profecias falsas andam com as mãos dadas: Ap 2:14 

  5 - Orgulho espiritual para ser espiritual sem pagar o preço: 2 Pd 1:21; Pv 25:25 
 C) O testemunho de Pedro; Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua 

majestade, pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela Glória 
Excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me 
comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no 

monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética / as 

escrituras: 2 Pd 1:16-19 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“PROFECIA” 
LIÇÃO OITO (continuação) 

 

IV - Profecia Falsa: Ex 3:2-10 
 C) Ministros de condenação, em vez de edificação: 2 Pd 2:17-19; Jd vs 11-13,18,19 

1 - Normalmente para reforçar doutrinas falsas sobre santificação Ex: Se cortar o 
cabelo, usar brincos ou cosméticos ou se tiver televisão em casa 

2 - Acusação de pecado; Nem Jesus em pessoa fez isso, se assim fosse, todos 
estariam condenados: Rm 8:34 

 D) Será Paulo foi guiado pelo Espírito? Achamos que sim: At 21:8-14 
  1 - Paulo estava andando no seu chamado: At 9:15,16; 26:19,20 
  2 - Agabo concluiu que não era para Paulo ir para Jerusalém, porém, o Espírito não  

falou assim. O próprio profeta procurou interpretar a profecia com entendimento 
humano, portanto, procurou persuadir Paulo não subir para Jerusalém 

3 - O Senhor acompanhou e abençoou durante a viagem até a Roma: At 23:11 

 

V - Através Dos Anjos:  
A) No V.T. eles não tinham o Espírito habitando dentro / a promessa do Espírito: Gl 3:14 
B) Moisés na sarça que queimava mas não foi consumido: Ex 3:2,4,7,14 
C) Filipe recebeu direções sobrenaturais para descer até Gaza; com todo probabilidade 

não teria deixado o avivamento em Samaria sem tal confirmação: At 8:26 
D) Cornélio recebeu direções de como achar quem pregar o Evangelho: At 10:4,5 
E) Paulo recebeu confirmação no meio da tempestade: At 27:22-24 
F) Não buscar nem esperar a manifestação de anjos, espere somente na Palavra, o 

testemunho interior e a voz do seu espírito recriado em Cristo Jesus: Rm 8:14 

G) Visitações angélicas sempre acompanham obediência anterior pelos servos do  

Senhor. Depois longa obediência o Senhor concedeu visitações como avisos / ou 

confirmação na face de imensa dificuldade: At 8:5,26 

 

Conclusão:  
O falso sempre é a prova de que o verdadeiro existe: deuses falsos provam que há um 

Deus verdadeiro. Cristos falsos provam que o verdadeiro Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus 
vivo existe. Profecias falsas provam que profecias falsas existem, provando que também existem 
as verdadeiras. Há um princípio sempre a lembrar e guardar no seu coração como um escudo: 
Se permanecerdes na minha Palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos; E conhecereis a 
verdade e a verdade vós libertará. Profecia é um veículo poderoso para glorificar a Deus, nunca 
permitia que erros extremos, abusos ou mentiras poupem você da verdadeira profecia. Se pois o 
filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres: Jo 8:31,32,36.   
 
 
  
 

 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“A LIÇÃO DE BALAÃO” 
LIÇÃO NOVE 

 

I - Balaão Procurou Amaldiçoar O Povo De Deus: 
A) Balaão era um profeta de Deus: Nm 22:5,6,8; 23:19,20 
B) Não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou; Não irás com eles, nem amaldiçoarás 

o povo; porque é povo abençoado / a Igreja do Senhor: Nm 22:12 
C) Israel, no deserto, foi longe de ser povo obediente, porém, o Senhor falou; Não viu 

iniqüidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel; o Senhor, seu Deus, está 
com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu Rei: Nm 23:21 

D) Porém, Balaão procurou o galardão de iniqüidade, riquezas, e a honra dos homens / 

o coração / alma, é enganoso acima de todas as coisas: Nm 22:15; 23:37; Jr 17:9 
 

II - Orando A Respeito Daquilo Que Deus Já Falou Leva Para Decepção: 

 A) O Senhor falou para Balaão; não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é  
     povo abençoado, por Jeová: Nm 22:12 

 B) No princípio, falou as Palavras do Senhor; Ainda que Balaque me desse a sua casa  
cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, 
para fazer coisa pequena ou grande: Nm 22:18; 38, 23:8-12, 19-25; 24:3-9 

 C) Se insistir nos seus próprios caminhos, O Senhor vai permitir que faça a sua vontade;  
Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles; todavia, farás somente 
o que eu te disser: Nm 22:20-35 
 1 - A insensatez do profeta não permitiu que visse o anjo do Senhor: 2 Pd 2:15,16 
 2 - Interesse próprio não permitiu que ouvisse de Deus / R$ o cegou: Mt 26:39 

 D) No final, Balaão ensinou Israel comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem  
               prostituição, ou seja, quebra a aliança para Jeová os abandonar: Nm 25:1; Ap 2:14 
 E) Quando o crente ore para que Deus revelar a respeito daquilo que já falou, na  

Palavra, pode insistir até ao ponto que Ele se entregue para os seus próprios desejos / 
concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma / exemplos namoro, 
amizades, bebida alcoólica, comercio, musica ou até ministério: Sl 106:15 

 

III - Quando Decisões Afetem A Condição Financeira, Toma Cuidado: 
 A) Balaão nos ensina que profetas podem ser enganados, portanto, precisem, também,  

ser guiados pelo Espírito. Pelos dons que profetas exercem, é fácil pensar que tudo 
quanto que falar ou decidirem, à vontade de Deus seja sempre conhecida por eles. Isto 
não é o caso: Nm 22,23; Gl 2:11-14; Rm 8:14 

 B) Quando tiver dinheiro no meio, a alma / vontade própria, pode distorcer nossa 
habilidade ouvir bem a voz do Espírito / os que querem ficar ricos caem em tentação, e 
cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os 
homens na ruína e perdição: Mt 6:6; 1 Tm 6:9 

 C) Não  faça decisões baseados na condição financeira, mas, puramente pela vontade de  
               Deus. Antes de sair do Egito, Israel não conhecia a provisão de Jeová: Mc 16:15 
 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“LÃS E CIRCUNSTÂNCIAS” 
LIÇÃO DEZ 

 

I - Lãs: Jz 6:36-40: 
 A) Gideão não era nascido de novo 
 B) Não tinha capacidade de seguir seu espírito pelo Espírito Santo 
 C) Tinha que depender dos seus sentidos: 
  1 - Perguntou Abraão: Oh, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la?: Gn 15:8 
  2 - Perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso?: Lc 1:18 
  3 - Uma geração má e adúltera pede um sinal... o do profeta Jonas: Mt 16:4 
 D) A carne é inimizade contra Deus: Rm 8:7 
 E) Fé é a certeza das coisas que não se vêem: Hb 11:1 
  1 - É igual a dizer: Se não vir, de maneira nenhuma eu irei crer: Jo 20:25 

  2 - É tentar viver sem fé, mas o justo viverá pela fé: Rm 1:17; Is 7:11,12 

  3 - Aquele que crer, move montanhas: Mc 11:23,24; 9:23 
 F) Para com Deus não há acepção de pessoas: Rm 2:11; Ef 6:9; Cl 3:25; Tg 2:1; I Pd 1:17  
  1 - Deus lida com você como lidou com Jesus: Jo 17:23b 
  2 - Você quer viver sem agradar ao Pai?: Hb 11:6 

G) Lãs servem apenas para confirmação, quando está já procurando fazer a  

     vontade do Senhor. Lãs nunca devem ser usadas! Não para determinar a  

     vontade do Senhor; quem vai casar, se tal negocio for a vontade do Senhor.  

     Gideão estava confirmando a vontade de Jeová pelos sensos: Jz 6:36-40   

 

II - Conheça A Vontade De Deus: 
 A) Na Velha Aliança os profetas ouviram fisicamente e tinham visões abertas: Is 6:1 

B) A ordem  do Novo Testamento é para conhecer a vontade de Deus: Ef 5:17 

C) Lãs são hábitos de preguiça espiritual para orar, ler a Palavra e buscar a Deus. 

Jejuar é uma forma de buscar a face de Deus e negar a sua carne 

 D) Creia que Deus  quer revelar  a vontade dele a VOCÊ: Rm 12:2 

 E) Antes, apresente seu corpo como sacrifício vivo: Rm12:1 

F) Ser guiado pelo Espírito é obedecer à perfeita vontade de Deus: Rm 8:14; 12:2 

  1 - Renovar a mente é em grande parte ser guiado pelo Espírito Santo 
  2 - Deus fala principalmente pela Palavra e testemunho do Seu Espírito dentro do o  

     espírito humano: Jo 1:1; Rm 8:14  
3 - Esperar nele para falar claramente ao seu espírito: Hb 2:1-3; Is 40:31 

4 - Pede um segundo opinião a Deus, não os homens: Gl 1:16,17; 1 Cor 2:14 

 G) Em raros casos, Deus permite sinais para confirmar chamados. Quando se torna  
       habitual o adversário pode tirar vantagem porque ele é deus deste século: 2 Cor 4:4 

 

III - Portas: 
A) Muitos crêem em oportunidades por que uma porta está aberta. Exemplo: Ministrar, 

trabalhar, comprar, casar, etc / Julgai todas as coisas, retende o que é bom: 1 Ts 5:22 
 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“LÃS E CIRCUNSTÂNCIAS” 
LIÇÃO DEZ (continuação) 

 

III - Portas Abertas: 
 B) Pessoas oram: “Pai se for da sua vontade abra uma porta”: Ap 3:8 

  1 - Só porque uma porta está aberta, não quer dizer que é Deus 
  2 - Satanás é o deus deste século / o mundo presente / o cosmos: 2 Co 4:4 
  3 - O inimigo pode controlar as circunstâncias até certo ponto 

C) Ouça de Deus e depois obedeça independentemente de obstáculos ou circunstâncias 
Não procure determinar a vontade de Deus baseado em ter o R$ ou não ter 

  1 - Praticar obedecendo a voz do Espírito Santo imediatamente: 1 Pd 1:22 
2 - Se ficar livre de obstáculos fosse sinal de Deus, então nem Jesus nem o apóstolo 

Paulo jamais estavam na perfeita vontade de Deus: Jo 16:33  
 

IV - Finanças: 
 A) Para finanças pessoais lembrem-se irmãos, fé é à vista! 

  1 - Inflação aumenta por causa do medo 
  2 - É cobiça, lucro para o vendedor, é vontade de ter a parte do consumidor: Hb 13:5 
 B) Cheques de fé sem fundos pré-datados são ilícitos, portanto, não é fé! 
 C) Finanças ministeriais 

  1 - Crê para provisão do Senhor com passos medidos; não só compra crendo! 

  2 - O lugar chamado ali; no lugar profético há provisão: 1 Rs 17:4,9-16 

  3 - Dificilmente o dinheiro está lá de antemão: Js 3:13 
  4 - Tudo antes na mão não é fé / fé é a ida, não ide e de volta: 2 Co 5:7 
  5 - Continue a andar em cima da água: Mt 14:27-31 
  6 - De fé em fé e de glória em glória: Rm 1:17; 2 Co 3:18 

 

V - Revisão: 
A) Debaixo da Velha Aliança, nenhum homem nasceu de novo. Somente o profeta, rei e 

sumo sacerdote tinham o Espírito sobre eles. A promessa do Espírito habitando dentro 
do homem foi profetizada apenas na V.A.: Hb 10:16; Jr 31:33,34; Ez 36:26,27 

 B) Para entrar no reino de Deus, o homem tem que nascer de novo: Jo 3:5 
 C) Agora temos reconciliação, paz e comunhão com Deus:2 Co 5:18; Rm 5:1,2; 1 Co 1:9 
 D) Orar para não entrares em tentação / uma vida de oração: Mt 26:41 
 

Conclusão:  
Ser guiado pelo Espírito é andar pela fé, e fé é a convicção de fatos que não se vêem. A 

mente natural e a carne sempre desejam a confirmação da Palavra de Deus no mundo natural, 
porém os dois mundos são opostos, a carne é inimizade contra Deus, e a mente natural não 
compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. A verdade tão simples, 
mas também profunda, é que para ser guiado pelo Espírito Santo necessariamente exclui o que 
se pode provar pela vista. Se no passado você ofereceu a Deus lãs para provar a Sua vontade, 
não o faça mais. Ok? Amém. 



 

GUIADO PELO ESPÍRITO 

“SEGUIR A JUSTIÇA” 
LIÇÃO ONZE 

 

I - A Justiça Do Integro Endireita O Seu Caminho: Pv 11:5 
 A) Posição correta perante o Senhor / nossa posição é como filhos / Deveras orar a  

Deus, que lhe será propício; ele, com júbilo, verá a face de Deus, e este lhe restituirá a 
sua justiça: Jo 33:26 

  1 -  Como foi com o Adão antes da queda: Gn 1:26,27 
  2 - Como a vida de Jesus: Jo 8:29 
  3 - Como será lá nos céus: Ap 22:3-5 
 B) O Evangelho é uma revelação de como Deus, em Cristo, justificou o homem: Rm 1:17 

C) Reconciliação com Deus por intermédio de Cristo: 2 Co 5:18,19; Rm 5:11 
E) Cristo foi amaldiçoado, na cruz, para nos recebermos a benção de Abraão: Gl 3:13,14 
F) Ele que não conheceu pecado foi feito pecado, Ele o fez pecado por nós; para que, 

nele fôssemos feitos justiça de Deus / não uma confissão, porém uma vida: 2 Cor 5:21 
 E) Comunhão com Deus por Cristo: 1 Co 1:9 
  1 - O corpo do pecado foi destruído por meio de Cristo: Rm 6:6 
  2 - Abalou a inimizade por meio do Seu corpo na cruz: Ef 2:14 
  3 - Abalou a lei dos mandamentos: Ef 2:15; Cl 2:14 

 F) Feito justo em Cristo Jesus, mediante o novo nascimento: Ef 2:15 

  1 - Nasceu de novo em justiça: Ef 4:24 
  2 - Segundo a imagem daquele que o criou: Cl 3:10 
  3 - Deus chamou você em justiça: Is 42:6 

 G) O efeito de justiça é paz com Deus: Is 32:17; Rm 5:1,2 

  1 - A justiça e a paz se beijaram / comunhão intima: Sl 85:10 

  2 - O porque de Jesus declarar a Paz seja convosco - 3 x’s: Jo 20:19,21,26 

 

II - Justiça É Uma Vida / A Vida De Cristo Através De Nós: Is 51:1 
 A) Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos  
               de Deus; e, de fato, somos filhos de Deus: 1 Jo 3:1 
  1 - A vida do Filho através de você; Nisto se manifestou o amor de Deus em nós:  
                        em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por  
           meio dele / o puro sentido de aliança é isto, dando se um para o outro: 1 Jo 4:9 
  2 - Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus.  
                         Quando Cristo, que é a nossa vida: Cl 3:3,4; Gl 2:20 

B) O Justo morreu pelos injustos: 1 Pd 3:18; Rm 5:19 

 C) Viver para Deus, isto é justiça: Rm 6:11; 1 Jo 2:6; 4:9b; 1 Pd 2:24 

G) Livre de condenação, quando andarmos no espírito: Rm 8:1; Jo 14:30 

III - O Pecado Deixa O Homem Condenado Perante Deus: 
 A) Escondeu, teve medo e arrumou outra cobertura: Gn 3:7-10 
 B) O salário do pecado é a morte; separação de comunhão: Rm 6:23; 8:13 
 C) “Pecado faz covardes dos homens que praticam” - Smith Wigglesworth: Js 7:5 



 

GUIADO PELO ESPÍRITO 

“SEGUIR A JUSTIÇA” 
LIÇÃO ONZE (continuação) 

 

IV - Justiça Significa, Andar Como Jesus Andou: 1 Jo 2:6 
 A) Consciente de que Deus é seu Pai e você um filho, em perfeita comunhão: Jo 5:18 
 B) Na nova criação, o passado, do pecado, não existe mais: 2 Co 5:17 
 C) O Espírito Santo habitando em você não é uma simples doutrina, mas uma viva  
               realidade espiritual da nova criação: 2 Co 6:16; 1 Jo 4:4; Cl 1:27 

 

V - A Consciência De Justiça: 
 A) Sempre mostra a decisão moral correta: Pv 1:3 

B) Ando nos caminhos da justiça / Guia-me pelas veredas de justiça: Sl 23:3; Pv 8:20 
 C) Justiça estabeleça padrões para nosso andar: Pv 11:5,6,19 
 C) As veredas da justiça inclinam para a vida: Pv 21:21; 13:6 

 E) Se a justiça é uma doutrina para você, então você não a entende. Justiça é uma vida 

 F) Justiça é a vida de Jesus operando nele que crê: Jo 14:12b 13; Mc 16:16-18 
  1 - Pedro aprendeu que era autoridade: At 3:6 
  2 - João aprendeu que era comunhão: 1 Jo 1:1-5 
  3 - Paulo aprendeu que era vida ressurreta: Fl 3:8-17 
  4 - As escrituras inclui por nossa causa: Rm 4:22-24 
 

VI - O Justo Vive Pela Fé: Rm 1:17 
 A) Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai: Gn 15:6; Rm 4:3; Gl 3:6 
 B) Andar justo é andar em fé sobre todas as promessas de Deus: Rm 3:4; Mt 12:37 

C) Justificação pela fé / 16 referências em Romanos, nos capítulos três e quatro sobre a 
justiça de fé : Rm 3:21,22,24,25,26,28,30; 4:3,5,6,9,11,13,16,22,25 

 D) Seu testemunho é sua fé: Rm 10:6-10; 1 Co 4:13 

 E) Justiça cria intrepidez, no espírito: Hb 13:5b,6 
  1 - A oração do justo cria ousadia: Hb 4:16; 1 Jo 5:14,15 
  2 - No falar, agir, e andar: Jo 8:34-47; 11:42,43 
 

VII - Conclusão: 
 Para seguir a justiça é sinônimo de seguir a vida em Cristo Jesus. Facilita a sua decisão 

por meio de escolhendo somente aquilo que vai honrar ao Senhor. Nós seguimos justiça quando 

andar assim como Jesus andou e não confiamos em nossas próprias habilidades. Apartir de 

entregar-se e consegrar-se ao Senhor tornam-se a responsabilidade do Espírito para comunicar 

a perfeita vontade de Deus. Eu desisto das minhas obras para agora entrar em Seu descanso / 

paz. 

 

 

 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“SEGUIR A INTEGRIDADE” 
LIÇÃO DOZE 

 

I - A Integridade Dos Justos Os Guia: Pv 11:3 
A) Integridade  sinceridade, moralmente puro, honestidade ou caráter piedoso 

B) Muitas decisões nem precisam de oração quando a caráter do novo homem domina o 
crente. A vida é simplificada, e muito, quando andamos retos, íntegros, sinceros / Foge, 
outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, 
de coração puro, invocam o Senhor: 2 Tm 2:22; Gn 39:11,12 

C) Daniel pôde dizer; o meu Deus enviou a seu anjo e fechou a boca aos leões, para que 
não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele; também 
contra ti, ó rei, não cometi delito algum: Dn 6:22 

1 - O mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, porque nele havia um  
     espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino: Dn 6:3 
2 - Em Daniel não puderam achá-la, nem culpa alguma; porque ele era fiel, e não  
     se achava nele nenhum erro nem culpa: Dn 6:4 

D) Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos: Pv 16:3 
1 - Faça a decisão logo em vida para glorificar o Senhor em tudo: Sl 29:1; 96:7 
2 - Quando andamos nos Seus caminhos, evitamos espinhos: Pv 4:18,19;15:19 

E) Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel 
1 - Depois os 40 anos no deserto, Moisés queria somente a vontade de Jeová 
2 - Tornou fiel em toda a casa de Deus, como servo / determinou-se antes: Hb 3:5 

 

II - Honra O Senhor Em Tudo Que Se Faz:  
A) Facilitamos as decisões difíceis quando resolver andar em integridade e para honrar ao 

Senhor em tudo que fazer: Pv 3:5,6 
B) Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus 

Cristo tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação fazei-o em nome do Senhor 
Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai: Ef 5:20; Cl 3:17 

C) A decisão de dizimar é já resolvido quando determinamos honrar ao Senhor: Pv 3:9 
D) Promoção é uma conseqüência de honrar ao Senhor / porque aos que me honram, 

honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos: 1 Sm 2:30 
E) A diferença na vida de Rei Saul e Davi era que o primeiro desonrou o Senhor por meio 

de desobediência e Davi procurou sempre obedecer-Lo: 1 Sm 13:8,9,13; 15:19,24; 
28:6-18; 24:7-11; 26:7-11,17-20 

F) A decisão que vai trazer o maior gloria ao Senhor é a decisão correta: Dn 3:16-18 

G) Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo; porque não se agrada de 
tolos. Cumpre o voto que fazes: Ecc 5:4-6 

H) Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? . . . o que jura com dano próprio e não 
se retrata: Sl 15:1,4 

I) Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra . 
. . . evitar contendas, falatórios inúteis e profanos, desviaram da verdade, aparte-se da 
injustiça: 2 Tm 2:14,16,18,19,21 



 

GUIADO PELO ESPÍRITO 

“SEGUIR A INTEGRIDADE” 
LIÇÃO DOZE (continuação) 

 

III - A Vida Cristã Normal É Andar Na Luz: 
 A) Se andarmos na luz / a obra do Espírito não isenta a gente de cooperar com o Senhor,  
              ao contrário, exige-nos crucificar a carne, apresentar o corpo e renovar a mente: Rm  
              12:1; Gl 2:20; 1 Jo 1:7 

 B) Se andarmos em integridade, como regra da vida, O Senhor vai protegrir-nos de  

              decisões imprudentes e passos falsos: Gn 39:12,13,21  

 C) Não podemos esperar que o Senhor faça exceções cada dia. A norma é ser guiada 
pelo Espírito, quando erramos por questão de caráter moral, já estamos 
desobedecendo ao Espírito de Deus / Se vivermos no espírito, andemos também no 
espírito: Gl 5:25 

 D) Quando saber fazer o bem, não necessita que o Espírito constantemente corrija o  
              nosso próprio coração / Balaão: 1 Jo 3:20,21: Nm 22:12 

E) Quando andarmos em integridade estamos sendo imitadores de Deus e o Espírito vai     
    guardar suas veredas do mal: Ef 5:1; Sl 91:10,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“CONSELHO PROFETICO” 
LIÇÃO TREZE 

 

I - Opiniões De Diversas Pessoas Que Conheçam O Senhor:  
 A) Não havendo sabia direção cai o povo, mas na multidão de conselheiros há 
              segurança. Ou seja, a direção venha de numerosos conselheiros: Pv 11:14 
 B) O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos  
              aos conselhos / o insensato é ele que não quer escutar neguem: Pv 12:15 
 C) Onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há  
               bom êxito / vendo todos os lados do projeto é segurança do sucesso: Pv 15:22 
 D) Ouve conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio no teus dias: Pv 19:20 
 E) Os planos mediante os conselhos têm bom êxito; faze a guerra com prudência / a  
              forma ser prudente nos seus planos é recebendo conselhos: Pv 20:18 
 F) Com medidas de prudência farás a guerra; na multidão de conselheiros está a 
              Vitória / uma garantia para sucesso quando recebe como Deus ordenou: Pv 24:6 
 G) Como óleo e o perfume alegram o coração, assim, o amigo encontra doçura no  
              conselho cordial: Pv 27:9 
 

II - O Princípio De Humildade: 
 A) O conselho da Palavra de Deus é procurar o conselho dos homens. Desobediência,  
              neste ponto, significa orgulho e orgulho venha antes da desonra e ruína: Pv 11:2; 16:18 
 B) Há uma necessidade submeter-se um ao outro que Deus honra. Quando outros serão  
              empacotados pela decisão, é importante procurar conselho: Ef 5:21 
  1 - Casais precisam aprender submeter-se um ao outro: Tg 4:6 
  2 - Sócios de comércio precisam consultar um ao outro: Ecc 4:9-12 
  3 - Ministerialmente líderes precisam ajuda dos outros: At 15:6 
 C) Davi ordenou o censo de Israel contra o conselho de Joabe: 2 Sm 24:1-25 

 D) Os reis que se exaltaram foram sempre humilhados pelo Senhor:  

  1 - Rei Asa confiou nos Sírios, e não no conselho do profeta Hanani: 2 Cr 16:7-13 
  2 - Rei Acabe não ouviu do profeta Micaías: 2 Cr 18:12-22,333,34 
  3 - Rei Amazias se ensoberbeceu para te gloriares: 2 Cr 25:19-24 
  4 - Rei Uzias havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração: 2 Cr 26:16-21 
  5 - Rei Acaz no tempo da sua angústia . . . ofereceu sacrifícios aos deuses de  
                        Damasco . . . a sua ruína: 2 Cr 28:22-25 
  6 - Rei Ezequias foi enaltecido à vista de todas as nações. Naqueles dias adoeceu 

Ezequias mortalmente . . . não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe 
foram feitos; pois o seu coração se exaltou: 2 Cr 32:23-25 

 E) Não é pecado ir para o medico, consultar, mas é pecado, contra o Senhor confiar  
              neles, em vez de Jeová Rafá: 2 Cr 16:12; 32:24 

F) Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparte-te do mal: Pv 3:7 
G) O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal; a soberba, a arrogância, o mau 

caminho: Pv 8:13; 15:33 
 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“CONSELHO PROFETICO” 
LIÇÃO TREZE (continuação) 

 

III - Exemplos De Conselhos Proféticos:  
A) Os quarto amigos de Jó; Bildade, Zofar, Elifaz 

1 - Bildade, acusou Jó de pecados secretos: Jó 8:1-6 
2 - Zofar, disse, Deus é soberano, portanto, faz aquilo que quer: Jó  
3 - Elifaz, falou a sabedoria de Deus é fora de nossa compreensão: Jó 15:1-9 
4 - Eliú, defendia Jeová: Jó 33:14-16; 34:10 
5 - O Senhor responde Jó: Jó 38-41 

B) Jetro, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, 
desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo; pois isto é pesado demais 
para ti; tu só não o podes fazer: Ex 18:17-23  

C) O conselho de Moisés / Os céus e a terra tomam, hoje, por testemunhas contra ti, que 
te propus a vida e a morte, a bênção  e a maldição; escolhe, pois, a vida, para que 
vivas, tu e a tua descendência: Dt 30:19 

D) Natã falando com Davi a respeito da construção do templo: 2 Sm 7:1-17 
E) O conselho de Husai para confundir a de Aitofel, quando Davi estava fugindo Jerusalém 

/ Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de 
Aitofel: 2 Sm 15:31; 17:1-14 

F) As palavras que a mãe de Lemuel / Salomão ensinou: Pv 31:1-9 
G) Em sentido negativo, o conselho dos jovens no tempo de Roboão / Porém ele 

desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os 
jovens que haviam crescido com ele e o serviam: 2 Cr 10:8-16 

H) Daniel para o rei Nabucodonosor, a interpretação do sonho: Dn 2:28-46 
I) O conselho diabólico da mulher de Herodes: Mc 6:24 
J) A esposa de Pilatos, quando estava julgando Jesus / E, estando Ele no tribunal, sua 

mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo; porque hoje, em sonho, 
muito sofri por seu respeito: Mt 27:19 

K) O parecer de Gamaliel a respeito dos apóstolos: At 5:35-39 
L) O primeiro conselho de Igreja e a palavra de Tiago; então, se reuniram os apóstolos e 

os presbíteros para examinar a questão . . . . depois que eles terminaram, falou Tiago, 
dizendo: At 15:6-21 

M) O conselho do Senhor / Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo 
para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja 
manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas: 
Ap 3:18 

 
 
 
 
 
 



GUIADO PELO ESPÍRITO 
“OBEDECER AO PRINCÍPIO DE AUTORIDADE” 

LIÇÃO CATORZE 

 

I - Obedecer Às Autoridades Colocadas Na Sua Vida: 
A) Algumas decisões estão automáticos devidos princípios estabelecidos na Palavra: 
B) O Espírito Santo nunca guia pessoas para criticar, condenar publicamente ou infamar e 

quanto mais liderança ou autoridades / critica não é um dom do Espírito: 
C) Na família, campos de trabalho, militares ou no governo civil muitos decisões estão já 

resolvidos devidos o princípio de obediência à autoridade: Rm 13:1 
D) Freqüentemente, pessoas subordinadas não gostam de determinadas decisões do 

líder, portanto, resolver seguir Deus, pensando que o Senhor vai livrar os da tirania. 

Deus nunca vai orientar seus filhos para desobedecer aos princípios de autoridade, ao 

menos que tal obediência exige desobedecer ao Senhor: Hb 11:23; Ex 1:17; Mt 2:13; At 
4:19; 5:29 

E) Desobediência para a ordem de desobedecer ao Senhor será sempre acompanhado 

com submissão em outras áreas: exemplos  
1 - Hananias, Misael e Azarias desobedeceram à ordem para curvar e adorar a  
     imagem de ouro, mas, submeteram em entrar a fornalha de fogo: Dn 2:16-23 
2 - Daniel continuou orando ao Senhor depois o decreto, mas submeteu-se ser  
      jogado para os leões: Dn 6:10 
3 - Jesus submeteu-se aos líderes da sinagoga mas não permitiu que seja jogado o  
      precipito abaixo: Lc 4:17,28-30 

F) Submissão é uma atitude de honra enquanto obediência é um ato: Lc 2:51 
 

II - Deus Estabeleceu Autoridades Para Descomplicar Nossas Vidas: 
 A) Decisões precisam experiência em vida, portanto, o Senhor estabeleceu pais para  
              governar as primeiras dezoito a vinte poucos anos: Ef 6:1,2 
 B) Governo civil foi estabelecido para dar segurança e ordem social / não roubar, matar,  
              estrupar: Rm 13:4 
 C) Ministerialmente decisões estão facilitadas pelo entendimento de autoridade: 
  1 - O ide está resolvido pelo, sendo enviado / Eu nada posso fazer de mim mesmo;  

na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha 
própria vontade, e sim a daquele que me enviou: Jo 5:30 

  2 - Para obedecer ou não obedecer já esta resolvido / O Filho nada pode fazer de si  
mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai; porque tudo o que este fizer, o 
Filho também semelhantemente o faz: Jo 5:19 

  3 - As palavra para falar são pré-escolhidos / As palavras que eu vos digo não digo  
                         por mim mesmo; mas o Pai que permanece em mim: Jo 14:10 
 D) O primeiro requerimento é discernir quem são as autoridades que Deus colocou na  

minha vida? Pais / visinhos? - patrões, professores / funcionários, colegas?  - pastores, 
mestres / os irmãos, amigos? 

 E) Depois, controlar a alma para permanecer, não fugir como Hagar: Lc 2:51 
 F) Obediência e compreensão de autoridade operam o princípio de grande fé: Lc 7:9 
 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“PROVANDO OS ESPÍRITOS” 
LIÇÃO QUINZE 

 

I - Provai Os Espíritos Se Procederem De Deus: 1 Jo 4:1 
A) Amados, não deis crédito a qualquer espírito; antes, provai os espíritos se procedem 

de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora: 1 Jo 4:1 
B) Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo; nenhum deles, contudo, sem 

sentido: 1 Cor 14:10 
1 - A voz audível de Deus: Ex 20:1,19 
2 -  A Palavra: Ex 15:26; Dt 28:1; Jo 1:1-3 
3 - A voz de anjos: Hb 2:2 
4 - O testemunho do Espírito: Rm 8:16 
5 - A voz da carne: Gl 5:20,21 
6 - A voz da mente: Rm 8:7; 1 Cor 2:14 
7 - A voz do acusador dos irmãos / condenação: Ap 12:10 
8 - A voz de duvida e incredulidade: Mt 14:31; 16:23; Rm 4:20 

C) Julgai todas as coisas, retende o que é bom / Debalde se estende a rede à vista de 
qualquer ave: 1 Ts 5:21; Pv 1:17 

D) Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas / 

 pelos seus frutos os conhecereis: Mt 7:15,16 

E) Todo o sobrenatural não vem de Deus, até o anticristo terá demonstrações; Ora, o 
aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de satanás, com todo poder, e sinais, e 
prodígios da mentira / no outro lado para rejeitar, como satânico todo o sobrenatural, 
leva o homem de afastar do próprio Deus: 2 Ts 2:9;  

 

II - Como Julgar Novos Ensinos, Doutrinas: 
A) Como impacta seu relacionamento com Deus: Mt 22:37 
B) Como este novo doutrina vai influenciar a preeminência da Palavra: Cl 1:18 
C) Como este doutrina vai mudar seu relacionamento com os irmãos: Hb 10:25 
D) Como este doutrina vai mudar seu relacionamento com o mundo: 1 Jo 2:15 
E) Como este doutrina vai mudar seu entendimento de pecado: Sl 5:4,5 
F) Sendo sincero não é o suficiente para provar que algo vem do Senhor; zelo, pretexto 

santidade, fidelidade, experiência, clamar o sangue, perguntar o nome do espírito etc 

 

III - Se For Outro Evangelho:  
 A) Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá  
              além do que vos temos pregado, seja anátema / amaldiçoado: Gl 1:8 
 B) Elementos essenciais para sermos salvos são: 

1 -  Jesus é próprio Deus, Eu Sou: Jo 8:24; 58 

2 - Jesus nasceu de virgem, portanto, sobrenatural: Is 7:14; Lc 1:35 
3 - Jesus vivia uma vida perfeita, sem pecado, perante o Pai: Hb 4:15 
4 - Morreu, na cruz, como substituto para nossos pecados: 1 Pd 2:24 
5 - Ressuscitou fisicamente dentro o mortos o terceiro dia: Rm 4:25 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“PROVANDO OS ESPÍRITOS” 
LIÇÃO QUINZE (continuação) 

 
 

III - Se For Outro Evangelho:  
 C) Outros evangelhos sempre têm outros livros proclamados como escritura e / ou  
               eliminam livros da Bíblia historicamente aceitos como divinamente inspirados / 

               é impossível receber Deus e simultaneamente rejeitar a Sua Palavra: 

               Dt 4:2; 12:32; Ap 22:18,19 
 

IV - Se Jesus Veio Em Carne: 
A) Nisto reconheceis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo 

veio em carne é de Deus: 1 Jo 4:2 
1 - Precisa pedir o espírito especificamente se confessar que Jesus Cristo veio em  
     carne/ demônios não tem permissão falsificar a resposta desta pergunta 
2 - Qualquer resposta fora de sim, ou Jesus Cristo veio em carne, ou falta ou  
     demora em responder, será considerado maligno em origem 
3 - Respostas com versículos, em outras línguas ou indiretamente é uma não  
     resposta  

B) Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: 
Anátema, Jesus! Por outro lado, ninguém pode dizer: Senhor Jesus! Senão pelo 

Espírito Santo / Os Gnosticos do 1  século amaldiçoaram Jesus: 1 Cor 12:3 
C) Esta prova aplica-se para os espíritos não os profetas em se: 
D) A infalibilidade da prova habita na integridade da Palavra, não na santidade da pessoa: 
E) A prova aplica-se para os dons de inspiração; profecia, a palavra de sabedoria, a 

palavra de conhecimento / não necessariamente aos dons de ação; cura, fé, milagres:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“EU SEI EM QUEM TENHO CRIDO” 
LIÇÃO DEZESEIS 

 

I - Vida É Experiência Com O Senhor:  
A) Que ouviu, viu, contemplou e as mãos apalparam da vida para anunciar a vida eterna 

que estava com o Pai anuncia para que vós igualmente mantenhais comunhão 
conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo: 1 Jo 1:1-3 

B) Ainda precisamos seguir a primeira ordem aos discípulos, ou seja, vinde após mim / 
aos que vão conhecer o Senhor precisam seguir-Lo dia após dia: Mt 4:19; Lc 9:23 

C) Muitos tenham a idéia que, se seguir o Senhor, tudo via maravilhosamente bem. As 
coisas serão fáceis e não terá nenhuma dureza / Então, aproximando-se dele um 
escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe 
respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos; mas o Filho do 
Homem não tem onde reclinar a cabeça: Mt 8:19,20; 2 Tm 4:5 

D) A questão para seguir Jesus sempre será o mesmo, isto é, seguir nosso programa 
para vida ou a de Cristo; Algo fazer antes que realize a vontade do Pai / E outro dos 
discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai: Mt 8:21 

 

II - Sendo Fiel Em Toda A Sua Casa: 
A) Jesus era a Fiel testemunha porque sempre fez a vontade do Pai: Jo 5:19; 6:38; 8:29 

B) E Moisés era fiel, em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas  

               que haviam de ser anunciadas / fidelidade é fazendo a vontade de Deus: 2 Cor 3:6 

C) Paulo pôde dizer; eu sei em quem tenho crido, porque obedeceu cabalmente à 
vontade, a direção de Deus para a sua vida; não fui desobediente à visão celestial / 
cada um de nós precisamos dizer a mesma coisa até ao fim: At 26:19 

D) Fazer Sua vontade significa que conhecerá a comunhão dos seus sofrimentos: Fl 3:10 
1) Negar a carne, o velho homem e o mundo: Fl 3:10b 
2) O mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo: Gl 6:14b 

E) Precisamos aprender amar a Sua vontade: Sl 18:1; 40:8; 119 

 

III - Conhecer Seus Caminhos: 
A) Negar meus caminhos para reconhecer seus caminhos são mais altos: Is 55:9 
B) Quem quiser tornara-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser 

o primeiro entre vós será vosso servo; tal como o Filho do Homem, que não veio para 
ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos: Mt 20:26-28 

1 - Auto promoção não é permitido no reino de Deus 
2 - Auto abnegação é requerido em todos 

C) Dar para receber, morrer para viver, chama a existência daquilo que não existe. Quando 
andamos nos Seus caminhos, estamos aprendendo ser como Ele / pelas suas mui 
grandes e preciosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da 
natureza divina: 2 Pd 1:4  

D) Dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé; e mostrando que, através de 
muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus: At 14:22 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“TREINE SEU CORAÇÃO PARA OUVI-LO” 
LIÇÃO DEZESETE 

 

I - Mandamento De Deus Para Ouvir: 
 A) Todo homem pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar: Tg 1:19 
 B) Não endureçais o vosso coração: Hb 3:7,8,15; 4:7 
  1 - Deus, de fato, está falando e nós precisamos ouvir 

  2 - Sempre no dia chamado hoje; agora é o tempos os eternidades encontram 

  3 - O coração fica duro por causa da indiferença espiritual: Lc 14:16-24; 2 Tm 2:5 
 C) Mesmo no Velho Testamento a responsabilidade era para o homem ouvir 
  1 - Se estais atentos a voz do Senhor: Ex 15:26 
  2 - Prestai ouvidos às Palavras da minha boca: Sl 78:1 
  3 - Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje falo: Dt 5:1, 9:1; 20:3;28:1 
  4 - Falar para que ouçam: Jr 6:10; 7:24,26;11:8 
  5 - Filhos, para ouvir ensino e instrução: Pv 1:8; 4:1; 8:33 
 D) Jesus foi guiado ao deserto para ser provado: Mt 4:1; Lc 4:1 
        1 - Israel guiado ao deserto p/ ser provado, humilhado, treinado a seguir: Dt 8:2,15-18 
  2 - Para mostrar ao homem que não é na sua força mas na de Deus: Dt 8:17; Zc 4:6 

  3 - Não sejais contristados por várias provações: 1 Pd 1:6,7 
 

II - Reconheça O Que Tem Em Cristo Jesus: 
 A) Jesus é o Apóstolo e Sumo Sacerdote da vossa confissão: Hb 3:1 

  1 - Confissão – “testemunhando dos fatos, admitir ou falar a mesma coisa” 

  2 - Falar o que Deus fala a respeito das suas circunstâncias 
B) Que a comunicação – confissão - de vossa fé, seja poderosa quando admitir todas as 

coisas em vós, em Cristo Jesus: Fm 6 
C) Comece a admitir o que Deus falou sobre a voz dele: As minhas ovelhas ouvem a 

minha voz: Jo 10:3,16,27 
 D) Confissão: 
  1 - Jesus é meu Senhor: Rm 10:9,10; 1 Co 12:3 
  2 - Eu sou o templo do Espírito Santo: 1 Co 3:16; 6:15,17,19,20; 2 Co 6:16 
  3 - O Espírito Santo me guia em toda verdade: Jo 16:13 
  4 - Eu tenho comunhão com o Pai e o Filho: 1 Co 1:9; 1 Jo 1:3 
  5 - Eu sou filho de Deus, Deus me guia pelo Seu Espírito: Rm 8:14 
  6 - A unção me ensina: 1 Jo 2:27 
  7 - Eu ouço a voz do Bom Pastor: Jo 10:17 
  8 - Meu caminho é como o da aurora que brilha mais e mais: Pv 4:18 
  9 - Eu discirno todas as coisas: 1 Co 2:15 
         10 - Deus não tem acepção de pessoas para comigo 
         11 - O Senhor se agrada de mim, porque quando Ele fala eu obedeço Jo 8:29 
 
 
 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“TREINE SEU CORAÇÃO PARA OUVI-LO” 
LIÇÃO DEZESETE (continuação) 

 

III - Comunhão Continua Com O Senhor: 
 A) Para ouvir a Sua voz, precisamos manter comunhão; O que temos visto e ouvido  

anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão 
conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo: 1 Jo 1:3 

 B) Se permanecerdes em mim e minha Palavra permanece em vós, pedireis o que  
              quiserdes, e vos será feito: Jo 15:7 
 C) A chave é continuardes na Palavra para conhecer a verdade; não para algum tempo, e  

depois parar, mas continuar perpetuamente / assim, está desenvolvendo a habilidade       
para o Senhor guiar, falar, testemunhar e ou mostrar Sua vontade: Jo 8:32 

E) Oração é o tempo que o Espírito normalmente usa para falar contigo: At 10:2,3,9,10 
 

IV - Ativando Seu Discernimento Para Ouvir Sua Voz: 
A) Importantíssima para distinguir a voz de Deus, ou, vai seguir outras: Jo 10:27 
B) Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros: Tg 4:8 

1 - Leitura, meditação, oração, freqüência nos cultos: 1 Tm 4:13; Hb 10:25 
2 - A fim, buscar o Senhor de todo o coração e achará: Jr 29:13; Is 55:6 
3 - Obediência traz o Senhor perto: At 5:32  

C) Discernimento acompanha experiência em resistir o mal e submeter ao bem: Hb 5:14 
D) Prova os espíritos / vê lição n

o
 catorze 

 

V - Praticar Escutando Na Hora De Ofertar: 
 A) O poder de Deus, a Palavra de Deus, pertence a tudo na vida e piedade: 2 Pd 1:3 
 B) Você recebe na medida que dá: Lc 6:38 
 C) Saiba onde plantar: 2 Co 9:6-8 
 D) Dar, não é somente dinheiro: Jo 3:16; 12:24 
 E) Assim está treinando ouvir a voz de Deus 
  1 - A ênfase não está em você, mas nos outros 

  2 - O caminho de fé é justiça: Rm 1:17; 2 Co 9:10; Fl 1:11 

 

VII - Obedecer Para Evangelizar: 
 A) Todos têm a comissão para alcançar o mundo: Mc 16:15 
 B) Não está em questão se deve, mas para quem pregar 
 C) Seja sensível para quem e quando: 1 Tm 4:2 
 D) O Espírito ajuda a quem obedece: At 5:32 
 E) A ousadia, em Cristo substitui o lugar do medo: 2 Tm 1:7; Hb 13:6 
 

 

 

 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“COMPAIXÃO - UM RIO DIVINO” 
LIÇÃO VINTE 

 

I - Deus Quer Empregar Você: 
 A) A vontade de Deus é  operar através de você: Rm 1:16; Mt 28:19,20; Mc 16:15-18 
 B) Com Deus não há acepção de pessoas: Rm 2:11 
 C) Testemunho de muitos: Jo 9:11; Lc 24:16; Jo 2:14 
 D) Creia que o Senhor vai usar você para alcançar outros: Jo 5:17,19 
 

II - Jesus Foi Movido Por Compaixão: 
 A) Vendo Ele as multidões: Mt 9:36; 14:14; 15:32 

B) E o amor consiste nisso, que vivamos e andemos em acordo, e seremos guiados pelos 
seus mandamentos, ordem, ordenanças, preceitos e ensino. Isto é o mandamento, e 
que tendo ouvido desde o inicio, que continuemos a andar em amor, guiados pelo 
amor e seguindo o amor: 2 Jo 6  

 C) O amor perfeito elimina o medo: 1 Jo 4:16-18 
 D) Nunca siga o ódio, armadura, raiva, vingança, inveja ou sentimentos deste tipo 
 

III - O Temor Do Senhor: 
 A) Mais que uma reverência, deve temer de não ouvir seu elogio no fim da vida: Mt 25:21 

B) Obedecer a ordem de Deus não é opcional, se não aprender, pode repetir o ano na 
escola da vida, ou universidade do Espírito Santo: 

  1 - Jonas: Jonas 1:1-4,14 
  2 - Moisés: Ex 17:3-6, compare com: Nm 12:3; 20:2-13 
   a - Jesus ferido por nossa salvação  

   b - Agora fala com a Rocha; a confissão da Palavra 

  3 - Acã: Js 7:1-26 
  4 - Doze espiões: Nm 13,14 
  5 - Geazi: 2 Rs 5:20-27 
  6 - Balaão - Baal - Peor: Ap 2:14 
  7 - Zacarias: Lc 1:19-20 
  8 - Uza: 2 Sm 6:1-7 
  9 - Homens de Bete-Semes: 1 Sm 6:19 
 C) Obediência é o caminho para promoção: Dt 8:2 

 

IV - Siga O Amor E Honra: 
 A) Deus é amor: 1 Jo 4:7,8 
 B) Quando este amor vier, você irá preferir outros acima de você: Jo 3:16 
 C) Responda imediatamente; eis mi aqui: 1 Sm 15:22 
  1 - Ir para a pessoa se for possível: Mc 5:24 
  2 - Telefone para a pessoa e se não puder, vá pessoalmente: Cl 4:7,8 
  3 - Escreva uma carta como uma terceira opção: Pv 25:25; Cl 4:16 

 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“COMPAIXÃO - UM RIO DIVINO” 
LIÇÃO VINTE (continuação) 

 

IV - Siga O Amor: 
C) Quando ministrar para pessoas assim, fale: Irmão(a) eu não sei qual a sua  

necessidade; a menos que lhe tenha sido revelada, mas Deus tem me impressionado 
de que Ele vai abençoar você hoje e que o amor dele esta fluindo para você hoje.  
Seja qual  for a necessidade, a pessoa vai receber, porque o amor de Deus está 
brilhando no seu coração. O Espírito Santo tem me guiado para ministrar para você 
 hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. 

 D) Como a palavra de conhecimento flui: 
  1 - Como um ímã vai até pessoas 
  2 - Atenção chamada pelo amor de Deus 
  3 - Dons de cura e de fé funcionam assim às vezes 
  4 - Onde o amor esta fluindo, Deus esta fluindo 
 E) O amor é maior: 1 Co 12:31 
 

V - Cheio Do Espírito E Amor: 
 A) Fique cheio do Espírito: Ef 5:18 
 B) Esvazie-se de tudo que não agrada ao Senhor  
 C) Permita que o Espírito mova em você: Rm 5:5 
 D) A fé atua pelo amor: Gl 5:6 
 E) Tudo o que não provém de fé é pecado: Rm 14:23 
 

VI - Jesus Sempre Andou Em Amor: 
 A) Curando: At 10:38 
 B) Falando: Jo 14:10; 8:26 
 C) Ministrando aos oprimidos: Lc 4:17,18 
 D) Dando de si: Jo 15:13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“A GEOMETRIA DE SEGURANÇA” 
LIÇÃO VINTE E UM 

 

I - Como Fazer Decisões Baseadas Na Vontade De Deus: 
 A) Permita que o Espírito Santo fale com você na Sua palavra: Sl 119:105 
 B) Dê ao Senhor oportunidade comunicar pela oração, impressões e palavras: Pv 3:5,6 
 C) Se não quer ouvir, automaticamente não vai ouvir: Tg 1:22 
  1 - Ide, portanto, tazei discípulos de todas as nações: Mt 21:28-31 
  2 - Qual a razão que não compreendeis minha linguagem: Jo 8:43; 1 Jo 4:6 

 D) Ouvir de Deus é a prova que tem recebida graça para obedecer: Rm 1:5 

E) Para comprar a verdade há um preço a pagar em oração / negar-se: Pv 23:23; Lc 9:23 

  

II - A Palavra E O Espírito: 
A) A Palavra tem a preeminência acima de tudo: Cl 1:18 
B) A alma consegue enganar, por isto não podemos confiar naquilo que sente: Jr 17:9 
C) O Espírito confirma com paz aquilo que a mente nunca pensou possível: Rm 8:14 

D) Deus sempre opere por meio da Palavra e o Espírito / Jesus Cristo  a Palavra e o 
Espírito: Lc 4:18  

 

III - Conselheiros Piedosos: 
 A) Na multidão de conselheiros há confiança, segurança, balança: Pv 11:14 
 B) Não faça decisões importantes só: Pv 15:22 
 C) Eles mais velhos no Senhor tem mais experiência em vida e no Espírito: Hb 13:7 
 

IV - Siga A Paz: 
 A) A verdadeira paz procede do seu espírito: Cl 3:15; 1 Jo 3:21 
 B) Sairá com alegria e será guiado pela paz; assim deve sair uma Igreja: Is 55:12 
 C) A voz de justiça: Is 37:12 
 

V - Circunstâncias: 
 A) Não se pode ignorá-las, mas devem ter pouca prioridade 

B) Paulo na Ásia: At 16:6; 2 Co 1:8 
C) Possível resistir à vontade de Deus pensando que está andando pela fé: Tg 2:17 

 

Conclusão: Quando o cristão é sincero com Deus e realmente busca a vontade de Deus em 

tudo, tem oportunidades de escolher entre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estas 
decisões vão ter impacto em todo o resto de sua vida. Você deve fazer a determinação da 
direção do Espírito baseado em mais de um ponto de referência. Como navegador que consulta 
mais que uma estrela para guiar o navio. Assim, nas maiores decisões da vida procure na 
palavra, siga a paz, consulte outros mais maduros na fé, preste atenção para o testemunho 
interior de suprema importância. Somente toma notações das circunstâncias. 
 
 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“FALANDO EM OUTRAS LÍNGUAS” 
LIÇÃO DEZOITO 

 

I - Ele Que Fale Em Outras Línguas Fala Mistérios A Deus: 1 Cor 14:2 
A) Com o espírito recriado em Cristo Jesus, o homem tenha contato com Deus: Rm 8:26 
B)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIADO PELO ESPÍRITO 

“UMA VIDA DE BUSCAR O SENHOR” 
LIÇÃO DEZENOVE 

 

I - Buscar Comunhão Com Seu Senhor: 1  Cor 1:9 
A) A maldição não venha sem causa / a benção vem porque busque: Pv; Hb 11:6 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


