
2. O Espírito Santo: atuando nos bastidores (1T 2017— O Espírito Santo e a 

espiritualidade) 

 

Material Bíblico: Ezequiel 37:5, 9; Gênesis 1:2; Jó 26:13; Êxodo 31:1-5; João 16:13, 

14; Gálatas 5:16-23; João 16:14. 

 

Citações 

 Eu admito que o meu comprometimento com a Trindade ortodoxa é evidencia 

suficiente que eu não ignorei intencionalmente o papel do Espírito Santo. Pode 

ser verdade, porém, tendo o meu trabalho como foco Cristo, eu posso ter 

passado a impressão de que o Espírito Santo é uma reflexão. Stanley Hauerwas 

 Se você conhece a cristo, não precisa implorar que o Espírito Santo entre em sua 

vida. Ele já está lá, quer você sinta sua presença, quer não. Não confunda o 

Espírito Santo com uma emoção ou com um tipo particular de experiência 

espiritual. Billy Graham 

 O Espírito Santo realiza o seu trabalho fazendo Cristo presente entre nós, e 

Cristo pode realizar o seu trabalho apenas estando presente através do Espírito 

Santo. Regin Prenter 

 Pode ser que tomemos como regra da vida cristã que quanto mais estamos 

repletos do Espírito Santo, mais devemos glorificar o Senhor Jesus. Frank 

Gabelein 

 

Perguntas 

 Por que o trabalho do Espírito Santo muitas vezes silencioso e despretensioso 

age secretamente? De que maneiras podemos perceber que o Espírito Santo é muito 

mais que uma força ou uma energia? Por que são as palavras sopro e espírito tem o 

mesmo significado – o que isso nos diz? Como Jesus explica o trabalho do Espírito 

Santo? Como também o Espírito Santo revela a verdade sobre Deus? 

 

Resumo Bíblico 

 Em Ezequiel 37:5, 9 é o Espírito (sopro) que dá vida aos ossos secos. Gênesis 

1:2 conta o envolvimento do Espírito Santo com a Criação. “Com seu sopro os céus 

ficaram límpidos; sua mão feriu a serpente arisca” Jó 26:13 NVI. Êxodo 31:1-5 conta 

que ao ser construído o Tabernáculo, artesões foram repletos do Espírito Santo. Jesus 

diz em João 16:13, 14 NVI “Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a 

verdade. Não falará de si mesmo; falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está 

por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a 

vocês”. Gálatas 5:16-23 descreve como iremos andar com o Espírito Santo e como 

teremos as dádivas do Espírito Santo. 

 

Comentário  
 O Espírito Santo tem os mesmos atributos que os outros membros da Divindade. 

Mais particularmente, o foco de Deus é centrado nos outros, assim Deus nunca está 

preocupado com Ele mesmo. Então não é surpresa que o Espírito Santo age da mesma 

forma. Ele é modesto, despretensioso, e trabalha silenciosamente para alcançar os seus 

propósitos. É por isso que o Espírito Santo muitas vezes parece ser invisível, não apenas 

pela sua natureza, mas também em suas ações. Ele é comparado com o vento que não 

pode ser visto, mas os efeitos são claros e óbvios. O Espírito Santo foi ativo na Criação. 

Ele se envolveu nos aspectos criativos do Santuário na Terra. É o Espírito Santo que dá 

a vida – assim como na visão de Ezequiel dos ossos secos. De muitas maneiras o 



Espírito Santo se mostra ser aquele que dá a vida, esse é um aspecto inspirador de Deus. 

Sem as atividades do Espírito Santo no mundo e nas nossas vidas tudo seria impossível. 

 Sendo um professor da verdade, Jesus diz que não fala por si mesmo. Ainda 

assim o Espírito Santo é envolvido intimamente na vida de Jesus. Ele estava lá na 

concepção de Jesus, em seu batismo, nas suas tentações, e assim por diante. A primeira 

pergunta é óbvia – por que Jesus precisa do Espírito Santo se Jesus também é Deus? 

Aqui nós vemos a interligação (se é que essa é a palavra certa) de Deus, com as três 

pessoas da Divindade envolvidas na nossa salvação. 

 No batismo de Jesus o Espírito Santo “desceu como uma pomba” – para que era 

isso? Jesus sabia o que estava acontecendo, então podemos presumir que essa 

confirmação visual foi para os espectadores. Isso diz muito de Deus – nos fazer ter 

certeza ao enxergarmos e compreendermos o que está acontecendo, assim podendo 

apreciarmos claramente o significado do evento. 

 Romanos 8:11 indica que foi o Espírito Santo que levantou Jesus. Mesmo que 

Jesus tenha dito que era capaz de tirar sua vida e levantar novamente. Ainda assim, em 

outras passagens nos é dito que foi Deus quem levantou Jesus. O que isso nos diz sobre 

a natureza de Deus? 

 Como que Hebreus 9:14 NVI pode se encaixar aqui? “Quanto mais o sangue de 

Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a 

nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo! ” Que 

posição o Espírito Santo tomou ao ver o Filho se apresentar como sacrífico para o Pai? 

Isso pode parecer “mecânico” para alguns, e tem sido muitas vezes confundido em 

termos de fazer algum tipo de pagamento ao Pai. Seria melhor ver esse verso como mais 

uma demonstração dos membros da Trindade trabalhando juntos para a nossa salvação, 

preocupados em dar o melhor para as criaturas vivas, e no processo contestar as 

acusações do Diabo no Grande Conflito. O sacrifício não foi para o benefício de Deus 

(do contrário teríamos a ideia absurda de que Deus ofereceu o sangue de Deus para 

Deus), foi para nós e para o universo. O “presente que traz a paz” (Romanos 3:25) foi 

para convencer nós, não Deus. Hebreus 9:14 nos mostra que o Espírito Santo se envolve 

igualmente ao Deus oferecer-se a nós de uma maneira que responde as acusações feitas 

por Satanás e lida com os problemas do Grande Conflito. 

  

Comentários de Ellen White 

  Ele que tem o Espírito de Cristo terá a atitude modesta, e Suas palavras 

revelarão que o Espírito Santo é apreciado. Cristãos não serão ousados, imprudentes, 

ditatoriais, vaidosos, denunciadores e vingativos, mas manifestarão um espírito gentil e 

despretensioso e mostrarão que discernem e apreciam as virtudes dos outros. {21MR 

182 – traduzido do original} 

 O coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter a ser 

moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito afeiçoa a renovada alma ao modelo, Jesus 

Cristo. Mediante Sua influência, a inimizade para com Deus é mudada em fé e amor, e o 

orgulho em humildade. A alma percebe a beleza da verdade, e Cristo é honrado em 

excelência e perfeição de caráter. — Nossa Alta Vocação, 150. {EF 52} 

 Há corações que o Senhor tocou com o Seu Espírito Santo. A graça não começa 

o trabalho na alma antes que o coração esteja tênue e humilde; não há briga pela 

supremacia; o orgulho se foi; há muito do senso do amor de Cristo em dar Sua vida 

pelas criaturas pecadoras que não há o desejo para se exaltar. Os convertidos veem que 

o Redentor viveu uma vida humilde, e ele deseja trilhar o Seu caminho. {TSS 25 – 

traduzido do original} 
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