
                     Estudo de Célula – Semana de 03/05/20 a 09/05/20  
 

  SÉRIE - ESPÍRITO SANTO: O PODER DE DEUS EM NÓS! 50 DIAS ATÉ PENTECOSTES 
 

3º ESTUDO: O PECADO CONTRA A PESSOA DO ESPÍRITO SANTO. O QUE É ISTO? EXISTE MESMO?  

BASE BÍBLICA: “A Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes.” Tiago 4.5 

OBJETIVO: Levar cada participante a se tornar mais sensível ao perigo de pecar contra o Espírito Santo. 

COMPARTILHAMENTO: 

1- O ESPÍRITO SANTO É UMA PESSOA QUE VIVE DENTRO DE NÓS E TEM UMA OBRA DE 
APERFEIÇOAMENTO E SANTIFICAÇÃO EM NOSSA VIDA. QUALQUER PECADO CONTRA ELE TEM 
IMPLICAÇÕES MUITO SÉRIAS, CONTRA NOSSA PRÓPRIA VIDA. EM SEU ENTENDIMENTO, DE QUE 
MANEIRA VOCÊ PODE PECAR CONTRA O ESPÍRITO SANTO? 

Vejamos, com base na Palavra de Deus, alguns pecados que podemos cometer contra o Espírito Santo: 

➢ O PECADO DE MENTIR PARA O ESPÍRITO SANTO - ATOS 5.3,9 “Então perguntou Pedro:  ‘Ananias, 
como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e 
guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? [...] Por que vocês entraram em 
acordo para tentar o Espírito do Senhor?” 

O pecado que Ananias e Safira cometeram não foi devido a segurarem parte do dinheiro, mas a 
pretensão de dizerem que haviam dado tudo, de forma que recebessem honra por um sacrifício que não 
fizeram. Eles são os pais de todos os que buscam elogio por uma consagração que não possuem. 

➢ O PECADO DE ENTRISTECER O ESPÍRITO SANTO - EFÉSIOS 4.30 “Não entristeçam o  Espírito 
Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.” O Espírito Santo é 
entristecido através do pecado na vida do discípulo de Jesus. Nossos corpos são o Seu templo e nós 
devemos estar alerta para não nos sujarmos. Ele é perfeitamente santo e o pecado ofende a Sua pessoa, 
quando, por exemplo, pronunciamos palavras pecaminosas (Efésios 4.29-30); alimentamos sentimentos 
pecaminosos (Efésios 4.31), e praticamos atos pecaminosos (Efésios 5.3). 

➢ PECADO DE IGNORAR A ATUAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – 1 TESSALONICENSES 5.19 

“Não apaguem o Espírito.” O Espírito Santo é ignorado sempre que somos rebeldes contra a Palavra de 
Deus, desobedecemos às repreensões do Espírito e resistimos à liderança interna do Espírito. 

➢ PECADO DE RESISTIR AO ESPÍRITO SANTO - ATOS 7.51 "Povo rebelde, obstinado de coração 
e de ouvidos! Vocês são iguais aos seus antepassados: sempre resistem ao Espírito Santo.” Essa 
foi a repreensão de Estevão aos judeus por resistirem ao Espírito Santo como fizeram os seus pais. 
Resistir ao Espírito Santo é recusar, de forma consciente, a vontade divina transmitida por Ele. 

➢ PECADO DE BLASFEMAR CONTRA O ESPÍRITO SANTO - MARCOS 3.20-30 “...“Eu lhes asseguro 
que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o 
Espírito Santo nunca terá perdão: é culpado de pecado eterno." 
A função do Espírito Santo é convencer do pecado e levar ao arrependimento. Para ser salvo, a pessoa 
precisa se arrepender dos seus pecados, por isso, quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser 
perdoado, porque rejeita a convicção do Espírito e o arrependimento. O pecado imperdoável é de blasfêmia 
consciente (profanar abusando e insultando) contra o Espírito Santo. Será que já cometi blasfêmia 
contra o Espírito Santo? Muitos ficam com essa preocupação diante dessa declaração de Jesus, porém 
quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo não tem este tipo de preocupação, porque rejeitou 
completamente o arrependimento. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de 
Deus. Quem se sente triste por seu pecado e quer ter um relacionamento com Deus claramente não cometeu 
blasfêmia contra o Espírito Santo. 
 

2- COM BASE NO QUE ESTUDAMOS, EM SUA AVALIAÇÃO, SUA VIDA E ATITUDES TEM ENTRISTECIDO 
OU ALEGRADO O ESPÍRITO SANTO? 
 

“O Espírito Santo é uma pessoa, e deseja um relacionamento de amor e intimidade conosco, para isto nós 
precisamos crer e nos relacionarmos com ele de forma que nossa vida, em santidade deseje viver este 
relacionamento, com mãos, mente e coração limpos!” 
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