
LIVRO 3 – JESUS CRISTO E O ESPÍRITO SANTO. 
Lição 20 – A pessoa do Espírito Santo 
TESTE 20 
 
 
Nome: ____________________________________________ 
 

1. Assinale a alternativa correta: 
a. O Espírito Santo é uma força semelhante à eletricidade, que nos 

capacita para fazer milagres. 
b. O Espírito Santo é uma pessoa subordinada ao Pai e ao Filho, que 

surge em Pentecostes. 
c. O Espírito Santo é uma pessoa da mesma essência do Pai e do Filho, 

presente desde a criação do mundo. 
d. O Espírito Santo é um ser inanimado, tal como o vento, tanto que 

“espírito” pode ser traduzido por vento ou fôlego. 
 

2. Cite algumas características do Espírito Santo que mostram claramente que 
Ele é uma pessoa 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
3. Consulte os textos abaixo, anotando ao lado de cada um deles os nomes 

encontrados para se referir ao Espírito Santo 
a. 1Pe.4.14 - ___________________________ 
b. Hb.10.29 - ___________________________ 
c. Rm.8.2 - ____________________________ 
d. Ef.1.17 - ____________________________ 
e. Jo.14.16,26 - ________________________ 

 
4. Quais dos atributos abaixo não é compartilhado pelo Espírito Santo? 

a. Onisciência 
b. Onipresença 
c. Onipotência 
d. Apenas as letras a e c 
e. Nenhuma das respostas acima 

 
5. O Espírito Santo estava em atuação antes do Pentecostes (Atos 2)? Cite 

exemplos. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



6. Complete a frase: 
Na Trindade, cada pessoa exerce um ____________ distinto, mas todos 
compartilham a mesma ________________, a mesma ____________ e a 
mesma _____________. 
 

7. A lição nos ensinou que há duas dimensões da obra do Espírito. Quais são 
elas? 

a. Graça comum e graça especial 
b. Imperativos e indicativos 
c. Livre-arbítrio e eleição 
d. Graça abundante e graça menor 

 
8. Além de ser o único responsável pela operação da salvação, o Espírito Santo 

também atua na ______________ e na ________________ da criação e de 
toda a ______________. 

 
 
ATIVIDADE DA SEMANA:  

1. Leia no site do SETEB um dos artigos referentes a esta lição.  
2. Com a ajuda de um comentário, dicionário ou chave bíblica, relacione 

versículos sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. 
3. Medite ao longo da semana nos textos que você encontrou ao fazer a 

atividade proposta no item acima. 
 

  
Assinatura:_________________________________________   
 
Data ________ 
 
Bíblia utilizada    _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO: 

1. C 

2. Discursiva 

3. Espírito da graça; Espírito da glória; Espírito da vida; Espírito de sabedoria1; 

Conselheiro. 

4. E 

5. Discursiva 

6. Papel, vontade, natureza, essência 

7. A 

8. Preservação, condução, história 

                                      
1 Na NVI, a tradução é espírito, mas a nota ao pé da página informa que a palavra pode ser 
traduzida também por Espírito. 


