
12. A obra do Espírito Santo (1T 2017—O Espírito Santo e a espiritualidade) 

 

Material Bíblico: João 16:8-11; Romanos 5:10; Hebreus 4:15, 16; 1 Pedro 5:8, 9; 1 

João 5:12, 13; Salmos 31:24; Romanos 15:13. 

 

Citações 

 Antes de Cristo enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito para a igreja. A 

mesma ordem deve ser observada hoje. John R. W. Stott 

 Graça é poder assim como o perdão. Gabriel Fackre 

 O Espírito Santo estabelece a justiça dos céus em meio a injustiça da terra e não 

irá parar ou permanecer até que tudo o que está morto tenha sido trazido de volta 

à vida e um novo mundo tenha surgido. Karl Barth 

 Se o Pentecostes não é repetido, também não é retraído ... Esta é a era do 

Espírito Santo. John Murray 

 Ao ler o Novo Testamento, percebe-se que o Espírito Santo deveria mudar tudo 

para que este encontro de pessoas que se chamam cristãos tivesse esse elemento 

sobrenatural sobre elas. Francis Chan 

 

Perguntas 

 O que precisa ser restaurado e como o Espírito Santo realiza isso? Como o 

Espírito Santo trabalha para nos convencer do pecado? Por que Deus não pode 

simplesmente "consertar" as coisas? O que acontece se rejeitarmos as súplicas do 

Espírito e escolhermos definitivamente o nosso próprio caminho? Se desistimos de 

Deus, o que acontece? Em qual Deus nós desistimos? 

 

Resumo Bíblico 

 Jesus falou sobre o Espírito Santo: “Quando ele vier, convencerá o mundo do 

pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não crêem em mim; da 

justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe 

deste mundo já está condenado” João 16:8-11 NVI. Paulo escreve que fomos 

reconciliados através da morte de Jesus e salvos por meio de sua vida (Romanos 5:10). 

Através de Jesus, nosso sumo sacerdote, devemos nos aproximar do trono da graça com 

confiança (Hebreus 4:15, 16). Devemos resistir ao Diabo (1 Pedro 5: 8, 9). Através de 

Jesus teremos a vida eterna (1 João 5:12, 13). Aqueles que esperam no Senhor devem 

ser fortes e ter coração (Salmo 31:24). “Que o Deus da esperança os encha de toda 

alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo 

poder do Espírito Santo” Romanos 15:13 NVI. 

 

Comentário  
 Romanos 1 fornece uma abordagem maravilhosa do problema que Deus 

enfrentou ao lidar com o pecado. Embora querendo salvar e curar, Ele também respeita 

a liberdade e a individualidade de cada um de seus seres criados. Assim, sem uma 

resposta mútua, Deus não intervém. No final, se a resistência é completa e persistente, 

Deus não pode fazer nada além de desistir. Neste capítulo, lemos três vezes que Deus 

desiste de crianças rebeldes, permitindo-lhes experimentar os resultados finais das suas 

escolhas, uma vez que é o que eles decidem inalteravelmente. 

 Este é o desafio do Espírito Santo - nos convencer do pecado, implorar para nós 

correspondermos e trabalhar nas mudanças de vida com a nossa permissão. Sem o nosso 

acordo, o Espírito Santo não violará nossa liberdade, mas nos permitirá escolher e 

experimentar as consequências dessas escolhas. 



 Mas nunca devemos ver Deus como hostil ou que não quer nos ajudar. Como 

Jesus disse a seus ouvintes: “Qual pai, entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em 

lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, 

apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está 

nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir!” Lucas 11:11-13 NVI. 

 O aspecto essencial desta lição é o Espírito Santo como restaurador. Esta 

imagem reflete bem a verdade sobre o que Deus mais quer alcançar - não uma 

declaração legal de que não somos culpados quando somos obviamente culpados, ou de 

que não pecamos quando claramente somos pecadores - mas sim o processo de 

transformar-nos de rebeldes indignos a amigos confiáveis. A obra do Espírito Santo é 

fazer essa mudança em nós por meio de nossa própria decisão em escolher o bem sobre 

o mal e o justo sobre o errado. Ao confirmar a verdade, ajudando-nos a compreender e 

convencer-nos através da evidência da natureza confiável de Deus, o Espírito Santo 

reverte as escolhas rebeldes e malignas e nos leva de volta ao estado de Deus destinado 

a seus filhos amorosos. A escolha de Adão e Eva de duvidar de Deus e aceitar as 

mentiras do Diabo é rejeitada; agora nós escolhemos Deus e tudo o que é bom. A 

imagem manchada e distorcida de Deus criada pelo Acusador é curada e restaurada, e 

podemos então ver nosso Pai Celestial como ele realmente é - totalmente justo e 

admirável. 

 

Comentários de Ellen White 

 O Senhor bate à porta do seu coração, desejando entrar, para que ele possa 

oferecer riquezas espirituais à sua alma. Ele ungirá os olhos cegos, para que eles possam 

descobrir o caráter santo de Deus em sua lei, e entender o amor de Cristo, que é de fato 

ouro feito no fogo. Existem verdades antigas, porém novas, que ainda devem ser 

acrescentadas ao nosso conhecimento. Nós não entendemos nem exercemos a fé como 

deveríamos. Cristo fez promessas ricas no que diz respeito a conceder o Espírito Santo 

sobre a sua igreja, e, no entanto, quão pouco essas promessas são apreciadas! Não 

somos chamados a adorar e servir a Deus pelo uso dos meios empregados nos anos 

anteriores. Deus exige um serviço mais elevado agora do que nunca. Ele requer a 

melhoria dos dons celestiais. Ele nos trouxe a uma posição em que precisamos de coisas 

mais elevadas e melhores do que jamais foram necessárias antes. A Igreja adormecida 

deve ser despertada, despertada de sua letargia espiritual, para a realização dos deveres 

importantes que foram deixados de lado. O povo não entrou no lugar santo, onde Jesus 

foi para fazer expiação por seus filhos. Precisamos do Espírito Santo para entender as 

verdades para o nosso tempo; Mas há uma seca espiritual nas igrejas, e nos 

acostumamos a ser facilmente satisfeitos com a nossa posição diante de Deus. Dizemos 

que somos ricos, que temos bens e não precisamos de nada, enquanto somos pobres, 

miseráveis, cegos e nus. {RH, February 25, 1890 par. 1 – traduzido do original} 

 Os verdadeiros cristãos são um com Cristo como Cristo é um com Deus. A 

vivificação do Espírito Santo traz vida à alma. Quando isso é acreditado, compreendido 

e conhecido pela experiência, o caráter de Deus é revelado no ser humano. Cristo 

permanece no coração. {ST, October 3, 1900 par. 13 – traduzido do original} 

  
Preparado em 17 de abril, 2016 © Jonathan Gallagher 2016 

Tradução: Lucas R. M. Schmidt 


