
1. O Espírito e a Palavra (1T 2017—O Espírito Santo e a espiritualidade) 

 

Material Bíblico: 2 Pedro 1:19-21, 1 Coríntios 2:9-13, Salmos 119:160, João 17:17; 2 

Timóteo 3:16, 17. 

 

Citações 

 O Espírito Santo tem a sua existência própria e função pessoal na vida de Deus e 

na salvação; a sua tarefa é a de trazer união a humanidade através do Corpo de 

Cristo. John Meyendorff 

 Se é que o Espírito Santo nos guia, ele o fará de acordo com as Escrituras, e 

nunca ao contrário delas. George Muller 

 Eu procuro atender a vontade do Espírito de Deus através das palavras de Deus. 

O Espírito Santo e a Palavra devem trabalhar juntos. Se eu olho para o Espírito 

Santo sozinho, sem a Palavra, eu me submeto a grandes desilusões. George 

Muller 

 As palavras contidas na Bíblia foram inspiradas pelo Espírito Santo na mente de 

homens fieis, chamados de profetas e videntes no Antigo Testamento; e 

Evangelistas e Apóstolos no Novo. Adam Clarke 

 O Espírito Santo respira através da Palavra e revela a verdade. William Cowper 

 

Perguntas 

 Como você explicaria a inter-relação entre o Espírito Santo e a Palavra? Que 

papeis o Espirito Santo cumpre para inspirar, entregar e interpretar a Palavra? De que 

maneiras a Bíblia foi escrita com inspirações? Quanto que entendemos do Espírito 

Santo através da Palavra? Se as Escrituras explicam o Espírito Santo e o Espírito Santo 

explica as Escrituras, não seria então um raciocínio circular? 

 

Resumo Bíblico 

 2 Pedro 1:19-21 explica o papel do Espírito Santo no mundo: “jamais a profecia 

teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo 

Espírito Santo” 2 Pedro 1:21 NVI. O Espírito Santo revela Deus a nós, procura por tudo 

e nos ensina (1 Coríntios 2:9-13). Salmos 119:160 nos diz que todas as palavras de 

Deus são verdadeiras e Suas leis são eternas. Jesus ora pelos seus discípulos: “Santifica-

os na verdade; a tua palavra é a verdade” João 17:17 NVI. 2 Timóteo 3:16,17 explica: 

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a 

correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e 

plenamente preparado para toda boa obra”. 

 

Comentário  
 Já pudemos observar que a Bíblia é mais o produto da inspiração do que a 

inspiração nela mesma. A constatação é feita quando o Espírito Santo inspira pessoas a 

escreverem o que o Espírito Santo deseja que escrevam. Claro que eles usam a própria 

linguagem e estilo deles, e transmitem os pensamentos da maneira de cada um. Mais um 

exemplo da condescendência de Deus é que ele escolheu fazer isso, e isso nos ajuda a 

entender a maneira como Ele trabalha. Deixar que os humanos escrevam o Livro 

também nos revela a Sua natureza e caráter. 

 Quanto as descrições sobre o Espírito Santo nas Escrituras, não há muitas. Ele é 

comparado ao vento; ele pode se manifestar como línguas de fogo; ele descende como 

um pombo, inspira ao respirar, e assim por diante. Mas assim como o vento, é difícil de 



vê-lo, defini-lo ou formaliza-lo. Não é de se assustar que criam muita confusão sobre o 

seu trabalho, origem e até existência. 

 Então há os conceitos mais amplos de como nós devemos ler e interpretar as 

Escrituras. Muitas vezes são feitas afirmações como: “Eu entendo a Bíblia de acordo 

com o que leio”, “Eu acredito em inspiração verbal”, “Eu sei que estou interpretando 

certo quando sinto um calor no meu coração”, etc. Aqui nós estamos tentando entender 

o que a Bíblia está falando sobre o Espírito Santo e pedindo para que ele nos faça 

entender! Seria fácil concluir que nós devemos “apenas acreditar” sem questionar o que 

devemos acreditar... Mas não é assim que Deus lida conosco. 

 Alguns se contentam em dizer que têm amplo conhecimento nas palavras da 

Bíblia. Mas isso não é o suficiente. Como sempre, a busca pelo significado e 

compreensão é a mais importante. Sem o desejo de querer entender e aplicar, a Bíblia é 

só palavras, que por mais que sejam fascinantes, não são efetivas. Jesus disse aos seus 

ouvintes “Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês 

têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito” João 5:39 NVI. 

Muitas vezes nós também estudamos as Escrituras porque achamos que ao fazer isso 

iremos ganhar algo, mas sem encontrar Cristo nas Escrituras nossos estudos são em vão. 

Meras palavras não podem salvar – somente ao encontrarmos o Deus que é revelado nas 

palavras que então poderemos conhece-Lo pelo que Ele realmente é.  

 

Comentários de Ellen White 

 A Bíblia é escrita por homens inspirados, mas não é o modo de pensamento e 

expressão de Deus. É da humanidade. Deus, como um escritor, não é representado. 

Muitas vezes as pessoas dizem que tal expressão utilizada na Bíblia não vem de Deus. 

Mas Deus não se colocou em palavras, pela lógica, retoricamente, em julgamento na 

Bíblia. Os escritores da Bíblia eram apenas escritores, e não Deus. Observe os diferentes 

escritores. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas sim os homens. A 

inspiração não age nas palavras do homem ou nas expressões, elas agem no homem, 

que sob a influência de Deus, é abençoado com pensamentos. Mas as palavras recebem 

a impressão da mente individual. A mente divina é difusa. A mente e vontade divina são 

combinadas com a mente e vontade humana; assim as expressões do homem são as 

Palavras de Deus (MS 24, 1886). {7BC 945-6 – traduzido do original} 

 Não é o suficiente para nós apenas saber e respeitar as palavras das Escrituras. 

Nós devemos compreende-las, estuda-las com sinceridade, comer a carne e beber do 

corpo do Filho de Deus. Os cristãos revelam o grau em que eles fazem isso através da 

saúde do seu caráter espiritual. Nós devemos ter conhecimento da aplicação prática da 

Palavra para o crescimento do nosso próprio caráter individual. {5BC 1135 – traduzido 

do original} 

 O estudante da escola sabatina deveria levar a busca pelo conhecimento das 

Escrituras completamente a sério para superar o estudo da ciência... A oração de Cristo 

para os seus discípulos era, Santifique-os através da Tua verdade; a Tua palavra é a 

verdade. Se nós formos santificados através do conhecimento da verdade que é descrita 

pelas palavras de Deus, nós devemos ter um conhecimento inteligente da Sua vontade 

Nós devemos estudar as Escrituras, não apenas passar os capítulos com pressa e repeti-

los, sem tentar entende-los, mas devemos procurar as joias da verdade que irão 

enriquecer nossa mente... {RH, November 28, 1878 – traduzido do original}  
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