
10. O Espírito Santo, a Palavra e a oração (1T 2017—O Espírito Santo e a 

espiritualidade) 

 

Material Bíblico: João 15:7; Mateus 7:7; Salmos 66:18; Tiago 1:6-8; 1 João 5:14, 15; 

Atos 2:38; Romanos 8:26, 27. 

 

Citações 

 Se fosse possível colocar o Espírito Santo num livro de farmacologia eu o 

colocaria no capítulo de estimulantes, pois é aí que ele pertence. D. Martyn 

Lloyd-Jones 

 Receber o Espírito Santo é o caminho que aqueles que já crêem em Cristo serão 

capacitados para servi-Lo. ... É mais importante concentrar-se em viver a vida 

cheia do Espírito do que em uma fórmula para recebê-la ... Receber o Espírito ... 

não é um evento único, mas um modo de vida contínuo. Larry Christenson 

 O que a Igreja precisa hoje não é mais maquinaria ou algo melhor, não são novas 

organizações ou métodos novos, mas sim homens que o Espírito Santo pode 

usar, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não flui 

através de métodos, mas sim através dos homens. Ele não entra nas máquinas, 

mas sim nos homens. Ele não unge planos, mas sim os homens, homens de 

oração. E.M. Bounds 

 O Espírito Santo como Espírito de Poder auxilia nossa enfermidade na oração. O 

Espírito Santo como o Espírito da Vida acaba com a nossa oração morta. O 

Espírito Santo como Espírito da Sabedoria nos livra da ignorância na santa arte 

da oração. O Espírito Santo como Espírito de Fogo nos livra da frieza na oração. 

O Espírito Santo, como Espírito de Poder, vem ao nosso auxílio durante nossa 

fraqueza enquanto oramos. Leonard Ravenhill 

 

Perguntas 

 Como reunimos os elementos deste estudo: o Espírito Santo, a Palavra e a 

oração? Como você descreveria o conceito de "nascer de novo" para alguém que nunca 

ouviu essa idéia? Como os valores do Espírito Santo são diferentes dos nossos? Como a 

obra do Espírito Santo se encaixa no plano mais amplo de Deus no Grande Conflito? 

Qual é o nosso papel? 

 

Resumo Bíblico 

 “Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em 

vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido” João 15:7 NVI. Jesus nos diz 

para pedir, buscar e bater na porta, e nós vamos receber (Mateus 7: 7). O salmista diz 

que o Senhor não nos ouve se acalentamos o pecado (Salmo 66:18). Devemos pedir e 

acreditar, sem dúvida, diz Tiago 1: 6-8. “Esta é a confiança que temos ao nos 

aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, 

ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que 

temos o que dele pedimos” 1 João 5:14, 15. Quando nos arrependemos e somos 

batizados, recebemos o Espírito Santo (Atos 2:38). O Espírito intercede por nós, embora 

não saibamos pelo que devemos orar (Romanos 8:26, 27). 

 

Comentário  
 Através do Espírito Santo, da Palavra e da oração, podemos ter certeza. 

Devemos perguntar e crer sem duvidar; Devemos ser confiantes de que Deus nos ouve 

quando pedimos de acordo com a Sua vontade. Ao contrário daqueles que apontam 



outras manifestações como prova do dom do Espírito Santo, Pedro no Pentecostes disse 

que aqueles que se arrependeram e foram batizados, receberam o Espírito Santo. A 

chave é permanecer em Jesus, como Ele mesmo disse, e nós receberemos. 

 O aspecto essencial desta lição é as habilidades de nos fazer entregar a vida do 

Espírito Santo. Em sua conversa com Nicodemos registrada em João 3, Jesus diz que os 

crentes devem nascer do Espírito Santo. Diferente do nosso nascimento físico, 

precisamos recomeçar como se fosse pelo nascimento no mundo espiritual, operando a 

partir de um conjunto de valores e princípios totalmente diferentes. Somente através 

desse processo de regeneração (a palavra significa renascimento) nossa natureza 

pecaminosa pode ser transformada na semelhança de Deus, assim como fomos feitos no 

ínicio de tudo. Como Romanos 8 e Gálatas 6 deixam claro, se seguirmos nossa natureza 

pecaminosa, então somos prisioneiros desses desejos, mas se seguimos o Espírito Santo, 

então colocamos nossas mentes nas coisas do Espírito Santo. É muito simples, embora 

os aspectos práticos sejam um desafio contínuo. O mesmo Espírito Santo que 

ressuscitou Cristo nos ressuscitará de nosso estado espiritual morto. 

 Parte da resposta às acusações do Diabo contra Deus é contestar a alegação de 

que os valores de Deus são impossíveis de cumprir. Pela vida do Espírito Santo, os 

cristãos demonstram ao universo a validade do caminho de Deus, e que viver de 

qualquer outra maneira só levará ao pecado e à autodestruição. O fato de que o Espírito 

Santo cura e restaura também demonstra que Deus não é o tirano hostil e vingativo que 

o Diabo retratou, mas sim o amoroso Pai Celestial que sempre deseja o melhor para 

todos os Seus filhos. O fato mesmo de que somos renascidos pelo Espírito Santo para 

andarmos nessa vida nova demonstra o tipo de Deus que podemos amar e admirar. 

Este estudo é uma tremenda reafirmação para nós ao nos preocuparmos, e 

ficarmos ansiosos com muitas coisas. A verdade é que o que quer que venha, podemos 

confiar em nosso Deus confiável. Mesmo se as coisas não funcionarem como desejamos 

nesta vida, Ele promete que estará conosco até o fim, e então Ele nos receberá com os 

braços abertos para a Sua eternidade. Que maravilhosa promessa do nosso amoroso 

Senhor. 

 

Comentários de Ellen White 

 Tornai claras as vossas explanações; pois sei que muitos há que não 

compreendem muitas das coisas que se lhes dizem. Que o Espírito Santo molde e 

afeiçoe vosso discurso, purificando-o de toda escória. Falai como a crianças, 

lembrando-vos de que há muitos bem avançados em anos, que não passam de crianças 

no entendimento. {Ev 141} 

 O Espírito Santo, o Consolador, pode trabalhar com o coração, influenciando, 

dirigindo, para que ele desfrute das coisas espirituais. Ele está "atrás do Espírito ...” 

{SpTA01b 22 – traduzido do original} 

 Se menos palavras de sabedoria humana e mais palavras de Cristo fossem 

pronunciadas, se houvesse menos sermões e mais reuniões sociais, encontraríamos um 

clima diferente em nossas igrejas e reuniões de campo. Temporadas de oração devem 

ser realizadas para o derramamento do Espírito Santo. Então deixe o líder da reunião, 

por algumas observações apropriadas, abrir o caminho para os membros da igreja 

testemunhar o seu amor por Deus. {9MR 93 – traduzido do original} 

 Cristo enviou Seu representante, o Espírito Santo, para cercar Seus agentes 

vivos, empregados para penetrar a ignorância com os brilhantes raios do Sol da Justiça. 

Sua voz dará segurança: “Eis que estou convosco todos os dias até à consumação do 

século.” Mateus 28:20. O fato a ser mantido sempre diante de nós é que estamos 

empenhados numa guerra, na presença de um mundo invisível. {CT 282, 283} 
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