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Êxodo 35:31 E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, 
ciência e em todo o lavor,

Números 11:25 Então o SENHOR desceu na nuvem, e lhe falou; e, tirando do 
espírito, que estava sobre ele, o pós sobre aqueles setenta anciãos; e 
aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram; mas 
depois nunca mais.

1 Samuel 10:6 E o Espírito do SENHOR se apoderará de ti, e profetizarás com
eles, e tornar-te-ás um outro homem.

2 Samuel 23:2 O Espírito do SENHOR falou por mim, e a sua palavra está na 
minha boca.

Jó 33:4 O Espírito de Deus me fez; e a inspiração do Todo-Poderoso me deu 
vida.

Isaías 11:2 E repousará sobre ele o Espírito do SENHOR, o espírito de 
sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o 
espírito de conhecimento e de temor do SENHOR.

Miquéias 3:8 Mas eu estou cheio do poder do Espírito do SENHOR, e de juízo 
e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu 
pecado.

Zecarias 4:6 E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do SENHOR a 
Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu 
Espírito, diz o SENHOR dos Exércitos.

Mateus 12:28 Mas, se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, logo é 
chegado a vós o reino de Deus.

Mateus 28:19 Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;

Marcos 1:10 E, logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que 
como pomba descia sobre ele.

Marcos 13:11 Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais 
solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis; mas, o 
que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que 
falais, mas o Espírito Santo.

Lucas 2:26 E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria 
antes de ter visto o Cristo do Senhor.

Lucas 4:1 E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo
Espírito ao deserto;

Lucas 4:18-21 O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me ungiu para 
evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, 19 
A pregar liberdade aos cativos, E restauração da vista aos cegos, A pór 



em liberdade os oprimidos, A anunciar o ano aceitável do Senhor. 20 E, 
cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se; e os olhos de
todos na sinagoga estavam fitos nele. 21 Então começou a dizer-lhes: 
Hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos.

Lucas 12:11,12 E, quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e 
potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder,
nem do que haveis de dizer. 12 Porque na mesma hora vos ensinará o 
Espírito Santo o que vos convenha falar.

João 7:38,39 Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva 
correrão do seu ventre. 39 E isto disse ele do Espírito que haviam de 
receber os que nele cressem; porque o Espírito Santo ainda não fora dado,
por ainda Jesus não ter sido glorificado.

João 14:16,17 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que 
fique convosco para sempre; 17 O Espírito de verdade, que o mundo não 
pode receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, 
porque habita convosco, e estará em vós.

João 14:26 Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em 
meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo 
quanto vos tenho dito.

João 16:7,8 Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, 
se eu não for, o Consolador não virá a vós; mas, quando eu for, vo-lo 
enviarei. 8 E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça
e do juízo.

João 16:13-15 Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará 
em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que 
tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. 14 Ele me glorificará, porque 
há de receber do que é meu, e vo-lo há de anunciar. 15 Tudo quanto o Pai 
tem é meu; por isso vos disse que há de receber do que é meu e vo-lo há 
de anunciar.

João 20:21,22 Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco; assim 
como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 22 E, havendo dito isto,
assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.

Atos 1:2 Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado 
mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera;

Atos 1:5 Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis 
batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.

Atos 1:8 Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; 
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e 
Samaria, e até aos confins da terra.

Atos 2:1-4 E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos 
concordemente no mesmo lugar; 2 E de repente veio do céu um som, 
como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que 



estavam assentados. 3 E foram vistas por eles línguas repartidas, como 
que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4 E todos foram 
cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o
Espírito Santo lhes concedia que falassem.

Atos 2:17-19 E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Que do meu Espírito 
derramarei sobre toda a carne; E os vossos filhos e as vossas filhas 
profetizarão, Os vossos jovens terão visões, E os vossos velhos terão 
sonhos; 18 E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e 
as minhas servas naqueles dias, e profetizarão; 19 E farei aparecer 
prodígios em cima, no céu; E sinais em baixo na terra, Sangue, fogo e 
vapor de fumo. (Joel 2:28,29)

Atos 2:33 De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do 
Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e 
ouvis.

Atos 2:38 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado
em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom 
do Espírito Santo;

Atos 4:31 E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e 
todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a 
palavra de Deus.

Atos 8:15-17 Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem 
o Espírito Santo 16 (Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido; mas 
somente eram batizados em nome do Senhor Jesus). 17 Então lhes 
impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo.

Atos 8:39 E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, 
e não o viu mais o eunuco; e, jubiloso, continuou o seu caminho. (1 Reis 
18:12)

Atos 9:31 Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia e Samaria 
tinham paz, e eram edificadas; e se multiplicavam, andando no temor do 
Senhor e consolação do Espírito Santo.

Atos 10:44,45 E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo 
so-bre todos os que ouviam a palavra. 45 E os fiéis que eram da 
circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de 
que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios.

Atos 11:15 E, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como 
também sobre nós ao princípio.

Atos 13:52 E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
Atos 19:6 E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e 

falavam línguas, e profetizavam.
Atos 20:23 Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, 

dizendo que me esperam prisões e tribulações.
Romanos 5:5 E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus 



está derramado em nossos coracões pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Romanos 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o 

Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de 
Cristo, esse tal não é dele.

Romanos 8:13-16 Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se 
pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 14 Porque todos os
que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 15 
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes 
em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual 
clamamos: Aba, Pai. 16 O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito 
que somos filhos de Deus.

Romanos 8:26 E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas 
fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, 
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.

Romanos 15:13 Ora o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em 
crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.

Romanos 15:19 Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de 
Deus; de maneira que desde Jerusalém, e arredores, até ao Ilírico, tenho 
pregado o evangelho de Jesus Cristo.

1 Coríntios 2:10-13 Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o 
Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 11 
Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do 
homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, 
senão o Espírito de Deus. 12 Mas nós não recebemos o espírito do mundo, 
mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que 
nos é dado gratuitamente por Deus. 13 As quais também falamos, não com
palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, 
comparando as coisas espirituais com as espirituais.

1 Coríntios 3:16 Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de
Deus habita em vós?

1 Coríntios 6:11 E é o que alguns têm sido; mas haveis sido lavados, mas 
haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor 
Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus.

1 Coríntios 12:3 Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala
pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que 
Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo.

2 Coríntios 3:17 Ora, o Senhor é Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí 
há liberdade.

2 Coríntios 13:14 A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a 
comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.

Gálatas 4:6 E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito
de seu Filho, que clama: Aba, Pai.



Efésios 1:13,14 Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra 
da verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também crido, 
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14 O qual é o penhor da 
nossa herança, para redenção da possessão adquirida, para louvor da sua 
glória.

Efésios 2:18 Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo 
Espírito.

Efésios 4:30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais 
selados para o dia da redenção.

1 Tessalonicens. 4:8 Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, 
mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo.

1 Tessalonicens. 5:19 Não extingais o Espírito.
2 Tessalonicens. 2:13 Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, 

irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para 
a salvação, em santificação do Espírito, e fé da verdade;

Tito 3:5,6 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a 
sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação
do Espírito Santo, 6 Que abundantemente ele derramou sobre nós por 
Jesus Cristo nosso Salvador;

Hebreus 2:4 Testificando também Deus com eles, por sinais, e milagres, e 
várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade?

Hebreus 10:15 E também o Espírito Santo no-lo testifica, porque depois de 
haver dito:

1 Petro 1:2 Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do 
Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo: Graça e
paz vos sejam multiplicadas.

2 Petro 1:21 Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem 
algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito 
Santo.

1 Joãn 4:2 Nisto conhecereis o Espírito de Deus: Todo o espírito que 
confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus;

1 Joãn 5:7,8 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o 
Espírito Santo; e estes três são um. 8 E três são os que testificam na 
terra: o Espírito, e a água e o sangue; e estes três concordam num.

Judas 1:20 Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa 
santíssima fé, orando no Espírito Santo,
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