
LIÇÃO Nº. 10 – AS MANIFESTAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO 

 

Subsídio sendo elaborado por  

Inacio de Carvalho Neto,  

atualizado constantemente até 

27/08/2017. 

 E-mail do 

autor:ibcneto@inaciocarvalho.com.br. 

 

 

Comentários iniciais: 

 

 

 

 

Texto Áureo: 

 

At. 2.39 
39 Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que 

estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. 

 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 

 

At. 2.1-6 
1 Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. 
 

2 De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu 

toda a casa onde estavam sentados. 
 

3 E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre 

cada um pousou uma. 
 

4 Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras 

línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. 
 

5 Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo 

do céu. 
 

6 Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou. E todos ficaram 

confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. 

 

 

2Co. 1.1-7 
1 É necessário continuar a gloriar-me. Mesmo que isso não sirva para nada, 

passarei às visões e revelações do Senhor. 
 

2 Conheço um homem em Cristo que há catorze anos foi arrebatado ao 

terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo, ou fora do corpo, não sei; Deus o 

sabe. 
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3 E sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, 

Deus o sabe, 
 

4 foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é 

permitido ao homem mencionar. 
 

5 Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não 

ser nas minhas fraquezas. 
 

6 Mas, mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria 

dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo, para que ninguém 

pense de mim além do que em mim vê ou de mim ouve, 
 

7 até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu 

não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um 

mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse 

arrogante. 
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