
LIVRO 3 – JESUS CRISTO E O ESPÍRITO SANTO. 
Lição 24 – A obra do Espírito Santo – batismo, plenitude, fruto e dons 
TESTE 24 
 
 
Nome: ____________________________________________ 
 

1. Segundo a lição, o que é “batismo no Espírito Santo”? 
a. É uma experiência posterior à conversão, comum a todos os crentes, 

evidenciada pelos dons de fé e milagres. 
b. É uma experiência posterior à conversão, exclusiva para quem a busca 

e evidenciada principalmente pelo dom de línguas. 
c. É uma experiência inicial de todo crente, ou seja, é a própria 

experiência de conversão e novo nascimento. 
d. É uma experiência de poucos crentes, logo após a conversão, 

caracterizada por intensa atividade na igreja. 
 

2. As expressões “com o Espírito Santo” e “com fogo”, usadas por João Batista 
para se referir à obra de Jesus, significam respectivamente 

a. Uma obra de salvação (Espírito) e de juízo (fogo). 
b. Uma obra de juízo (Espírito) e de perdão (fogo). 
c. Uma obra de manifestação de dons (Espírito) e de juízo(fogo). 
d. Uma obra sobrenatural (Espírito) e outra natural (fogo). 

  
3. Complete a frase 

 
Se antes, no Antigo Testamento, o Espírito fora concedido de maneira 
____________________ e _________________, a alguns indivíduos, agora, 
a partir de Pentecostes, Deus derramaria seu Espírito sobre ____________  
que invocarem o nome de Jesus. 

 
4. Leia o texto de 1Co.12.12,13 e escreva no espaço abaixo o que você 

entendeu dessa passagem. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Se o batismo no Espírito é a experiência inicial (novo nascimento) e comum a 
todos os crentes, como você entende a expressão “buscar a plenitude do 
Espírito”? Ela significa o mesmo que “batismo no Espírito” ou diz respeito a 
outra experiência? 
 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  
6. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a. Após a conversão, todos os crentes são ordenados a buscar uma vida 
cheia do Espírito. 

b. O batismo no Espírito, por ser a experiência inicial e comum a todos os 
crentes, jamais pode ser perdido. 

c. O cristão, ao deixar de buscar a plenitude do Espírito, pode apagá-lO 
ou entristecê-lO. 

d. Uma vez que estivermos cheios do Espírito, devemos buscar uma 
experiência de batismo de fogo. 

 
7. Assinale V ou F, conforme a afirmação seja verdadeira ou falsa 

a. A evidência principal do batismo no Espírito é o dom de profecia (  ) 
b. A missão primária do Espírito é encher de poder os crentes mais 

consagrados (   ). 
c. O Dia de Pentecostes representou uma experiência de batismo para os 

120 que estavam reunidos (   ) 
d. Fruto e dons do Espírito são parte integrante do testemunho cristão 

neste mundo (  ) 
 

8. Copie abaixo o texto chave sobre o Fruto do Espírito: 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

9. Os dons espirituais garantem a salvação e a espiritualidade de alguém? 
Justifique. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
ATIVIDADE DA SEMANA:  

1. Leia no site do SETEB um dos artigos referentes a esta lição.  
2. Medite nos textos chave desta lição, especialmente Jo.15.; 1Co.12-14; 

Gl.5.16-26; At.2; Rm.8, 12.4-8;Ef.4.11, 5.18-2; 1Pe4.10,11. 
3. A melhor “atividade” relacionada especialmente a esta lição é a oração. 

Busque ao longo da semana perseverar em oração para que você e sua 
igreja sejam cheios do Espírito Santo. 

 
  



Assinatura:_________________________________________   
 
Data ________ 
 
Bíblia utilizada    _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO: 

1. C 

2. A 

3. Limitada, específica, todos. 

4. Discursiva 

5. Discursiva 

6. D 

7. F, F, V, V 

8. Ver o texto na Bíblia 

9. Discursiva  


