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Lição 1 

A PROM ESSA DA SUA VIN DA 

Plnl~nl blb liclJ plr' IIltudar: 

Mateus 28: 16-20; Marcos 16: 1S-20; 
Luca5 24: 49-53; Joio 14: 1-3; 
Joio 16: 7-33; Atos I: 1-12; 

Joe12: 28·29 

VIl'llcu lo ~rl dtcol1l r. 

" ... quando vier, portm, o Espíri to da 
verdade, Ele vos guiar" a toda a 
verdade .. 

JOio 16: 13 

u o u 

Nota para o professor: 

Esta liçlo servlrt CQmo um ponto de ligaçlo 
eOlft OS quatro primei ros livros do Novo 
Testamento e o quinto livro-o livro d(lÇ AIOS. 
Os ts<:ritores dos Evangdhe; regist ram coisas 
que Jesus fel, e ensinou at~ que Ele foi recebido 
no céu. O livro dos AIOS contra as coisas que 
Ele começou a fazer depois que foi recebido 
no céu. Ele nunca cessou de trabalhar, porque 
o seu Inbalho continua alravfs de seus 
verdadeiros discípulos, inclUindo você II eu. 
Pela sua presença II o podei do ESpírito Sanlo, 
Cristo trabalha atravb de vad. caro professor. 
Que honra e privil~o ser chamado seu 
porta-voz., seu servol 

« .. ". 

A LIÇÃO: 

Antes da sua crucincaçlo, o Senhor Jesus 
havia explicado aO$ discípulos que Ele teria que 
de ixa· los. Disse-Ihu que morreria mas 
~ssuscitaria. E que depois da sua ressurreiçlo 
dentre os mortos, voltaria a seu Pai no c~u . 

(Veja 1010 14: 28.) Os discípulos, ouvindo isto, 
en tristeceram-se porque queriam que Ele ficasse 
com eles para· sempre. 

Jesus deu dois motivos porque teria que 
voltar ao c~u. Ele disse: "Vou preparar·vos 
lugar. E qUalldo Eu for, e vos preparu lugar, 
voltarei e vos receberei para Mim me5lllo, para 
que estejais comigo onde Eu utou." (Veja 
J oio 14 : 1-3; comp ar e co m 
J TtS$alonicenses 4: 13·l g.) Esta ~ urna grande 
promessa! Jesus iria embora por pouco tempo e 
prepararia um lugar para os Seus cfueípulO$, 
para que eles pudessem e~ com Ele para 
sempre. Esta revelaçlo deve lê·Jos animado. 

Mu Jesus tinha outra rulo plla voltar ao 
«u. Ele a explicou da seguinte maneira: "Se 
Eu for, enviar-vos--ei outro Consolador como 
Eu. Ele estari para sempre convosco e em vós. 
Mas nlo posso enviá·Lo enquall to nio voltar a 
Meu Pai no c~u. Por isso ~ neces.sário que Eu 
vos debte." (Veja Joio 14: 16-17; 16: 7.) 

PO/14 

, 
O ESPIRITO SANTO 

TRADUTORA: Nu.ta Von Tol Lipti 

A pessoa que viria, de quem Deus-Filho 
falou, era Deus--Espírito Sant,). 

Moure f igura 1 

NIO hi duvida que muitas vezes depois da 
morte e renurreiçlo de Cristo os discípulo~ 
conversavam a respeito do Consolador que 
estava para vir. 1!les devem ter se lembrado que 
quando Deus-Filho veio ao mundo, Ele veio 
como criança. Os anjos e uma estrela 
anunciaram Sua chegada. Mas como viria O 
Espírito Santo ao mundo? Um espírito nio 
tem corpo. Como poderiam saber que Ele 
chegara? Como seria anunciada a Sua vinda? 

Talvez um ou dois dos discípula, 
~xp licassem aos outra, que uma vez Deus--Pai 
abriu o tiu e Deus--Espíri to Santo desceu como 
uma pomln sobre Deus-Filho. (Veja João 1: 32. 
Isto acontecera três anos atrás, no batismo do 
Senhor Jesus.) Anles que iuo acontecesse Deus 
ji havia dito a Joio Batista que sobre Aquele 
que descesse o Espfrito, Este seria o Filh.o de 
DaIs. Por isso, quando 1000 Batista viu aquilo 
acontecer, ele exclamou: "Este ~ o Filho de 
Deus!" (Veja JoDo I: 33-40.) (professor: Voei! 
pode ajudar seus aluna, a lembru este 
acontecimento mostrando-Ihes a figura do 
volume dois, p4ina S.) 

Viria Deus o Espírito Santo outra vez em 
forma de pomh7 Os cfuefpulos, perplexO$, 
cheguam 1 çoncluslo que, como o Senhor lhes. 
dissera que O Espírito Santo estaria neles (e em 
todos 0$ crentes), Ele estaria em todo tugar ao 
mesmo tempo. Somente um espíri to poderia 
estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas se 
eles nlo poderiam vé-Lo. como ~ que teriam a 
certeza de que Ele havia çhegado? 

Mol h fitura 2 

Depois de sua rusurreiçlo, o Senhor Jesus 
encontrou·se outra vez çom seus discípula,. 
E les prostraram-se perante Deus-Filho e 
adoraram·No. Jesus lhes disse: "Todo o poder 
Me ~ dado no ctu e na tena." Todo poder! Eles 
se lembraram como Ele usara seu poder 
glorioso: Ele fez: com que alegados andassem, 
deu vista. :IOs cegos e alé ressuscitou os mortos. 
Mas por estranho que pareça, Ele nlo usou seu 
grande poder para evitar seu sofrimento e 
morte. Jesus podia ter impedido que aqueles 
homens pervems O pregassem na cruz. Mas Ele 
decidiu nlo impedi-los, porque Sua hora de 
sofrer e morrer pelos pecadores chegara. Agora, 
por~m, estava vivo para sempre e todo poder 
era Seu. 

Depois de dizer aos discípulos que tinha 
todo poder, acrescentou: "Ide por todo mundo 
e fazei discípulos de todas as nações." Este seria 
seu novo trabalho: ser mis.sion'rios. Eles 
,anunciariam as boas novas de salvaçlo a todo 
mundo. Deveriam falar da vida de Jesus na 
terra, sua morte e ressurreiçio, a flffi de que 
homens, mulheres e qiançu em todo mundo 
chegassem ao conhecimento de Jesus e 
pudessem ter a oportunidade de crer Nele. 

DESENH ISTA: FranUI H. Herlller 

Para confortar seus discípulos, Jesus disse: 
"Eis que estou sempre convosco." E para que se 
lembrassem de como Ele estaria sempre com 
eles, dis.se: "Enviarei o Espírito Santo-assim 
como meu Pai prometeu. Nlo começais a falar 
de MiJIrainda. Ficai na cidade de lerusa1~m at~ 
que Ele venha e vos encha do poder do tiu." Só 
depois disso poderiam receber seu poder. 

Quarenta dias depois de sua ressu rreiçio 
Jesus levou seus discípulos a Betânia, ao Montr 
das Oliveiras, fora da cidade de Jerusa1~m. E 
novamente prometeu·lhes: ''Quando o Esp irito 
Santo vier sobre' vós, te reis poder para falar, em 
meu nome, sobre minha morte e res.sun eiçlo. 
Contareis estas boas novas ao povo em 
Jerusa1~m, Jud~ia, Samaria e até aos confins da 
terra!" 

Mostre figura 3 

Enlio algo muito espantoso aconteçeu! Ele 
começou a ascender ao «u. E subia cada vez: 
mais alto. Os discípulos olhavam para (). que 
estava aconteçendo, Incrtdulos. Ele estava 
voltando para o «u para estar com Deus-Pai. 
Estavam vendo isto aconlC(:er-vendo com seus 
próprios olhos! E continuaram olhando, mesmo 
depois que wna nuvem O encobriu dos seus 
olhos. Ele desaparecera! 

Mostn figura 4 

De repente dois homens vestidos de branco 
se puseram ao lado deles. "VarOes Galileus," 
disseram os visitantes, "Por que estais olhando 
para o «u? Esse me5lll0 Jesus que, dentre vós 
foi assunto ao c~u, assim viri. do modo como o 
vistes subir." 

Esta noticia encheu os discípulos de gozo. E 
pra,traram-IC e adoraram lesus, ainda que nlo 
pudessem vE-Lo. Então, lembrando a o rdem do 
Senhor Jesus, voltaram a Jerusal~m jubilosos 
pan esperar a vinda do Espírito Santo. (Veja 
Lucas 24: 52.) Eles nlo sabiam exatamente 
quando o Espírito Santo viria. O Senhor Jesus 
nlo lhes revelara isto. 

Longe da cidade de J erusa1~m, muito, mui to 
longe deste mundo, o Senhor Jesus Cristo, em 
Seu çorpo ressurreto, chegou à própria presença 
de Deus-Pai no c~u . QYe encontro glorioso deve 
ter sido! Milhlle$ e milhares de anjos estavam li 
para dar-Lhe as boas vindas, e adorar 
Deu$-Filho que deixou o c~u 'por trinta e três 
anos para viver e morrer pelos pecadores. Por 
causa daquele grande sacrifício, milhares de 
homens, mulheres, meninos e meninas creriam 
no Senhor Jesus Cristo como Salvador, e 
portanto um dia viveriam com Ele e seu Pai 
para sempre. 

voçe ser' um daqueles que viver:'- com Ele 
no tiu1 Se.você crer que Ele ~ o Filho de Deus, 
que morreu por seus pecados, e se você 
recebe·Lo como Senhor e Salvador, poder' ter a 
certeu de viver com Ele! 
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