
3. A divindade do Espírito Santo (1T 2017— O Espírito Santo e a espiritualidade) 

 

Material Bíblico: Atos 5:1-4; 1 Coríntios 2:10, 11; Isaías 63:10-14; Tito 3:4-6; 

Romanos 8:11; 1 Pedro 1:2; 2 Coríntios 13:14. 

 

Citações 

 O Espírito Santo é o imperativo de Deus para a vida. A.W. Tozer 

 Através do Espírito Santo nós somos restaurados para o paraíso, guiados para o 

Reino do Céu, e adotados como filhos, recebendo a confiança para chamar Deus 

de Pai e compartilhar a graça de Cristo, chamados de filhos da luz recebendo 

parte da glória eternal. Basil 

 O trabalho do Espírito Santo é trazer a visão de Deus… capacitar as pessoas para 

‘enxergar as visões’ e ‘sonhar sonhos’. .... O nascimento da Igreja é o começo do 

Fim. …. O Reino de Deus sendo o milagre da novidade aos olhos de quem não 

pode ver causa um impacto na história da criação de uma comunidade 

visionária. Gabriel Fackre 

 O Espírito Santo é a aliança sagrada dada a nós. Michael Green 

 O Espírito Santo não é uma benção de Deus. Ele é Deus. Colin Urquhart 

 Sempre que dizemos que acreditamos no Espírito Santo, significa que 

acreditamos que há um Deus vivo capaz e disposto a mudar a personalidade 

humana. John Owen 

 

Perguntas 

 Por que a divindade do Espírito Santo as vezes é questionada? Como podemos 

entender que o Espírito Santo é mais que “o espírito de Deus” ou “o espírito de Cristo”? 

Por que não há mais afirmações explícitas na Bíblia sobre a divindade do Espírito Santo 

e da Trindade? Que diferença faz se não acreditarmos na divindade do Espírito Santo? 

 

Resumo Bíblico 

 Atos 5:1-4 conta a história de Ananias e Safira em que eles mentiram para o 

Espírito Santo que é identificado como Deus. “mas Deus o revelou a nós por meio do 

Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 

Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele 

está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito 

de Deus” 1 Coríntios 2:10-11 NVI. Tito 3:4-6 fala sobre o renascimento e renovação 

através do Espírito Santo. Romanos 8:11 conta que o Espírito Santo levantou Jesus dos 

mortos. 1 Pedro 1:2 inclui o Espírito Santo no trabalho da Trindade, similarmente à 2 

Coríntios 13:14. 

 

Comentário  
 O comando de Jesus aos seus discípulos para batizarem em nome do Pai, Filho e 

Espírito Santo também ilustra a divindade do Espírito Santo. Mas o que isso significa? 

Seria apenas uma fórmula a ser observada? O que acontece se esse comando nem 

sempre for seguido ao pé da letra? Como exatamente o Espírito Santo está envolvido 

em tudo isso? 

 A maioria das referências ao “Espírito” no velho testamento estão no contexto 

de “o espírito do Senhor” ou o “espírito de Deus”. É duvidoso que a ideia de um 

membro diferente da Trindade com o papel que atribuímos ao Espírito Santo tenha 

alguma vez sido relatada. Nós temos que ser cuidados para não misturarmos a nossa 

compreensão com as palavras do velho testamento. Até onde os crentes daquela época 



se preocupavam, Deus era apenas um. Surpreendentemente no contexto do politeísmo 

com sua multidão de deuses (normalmente péssimos deuses nesse sentido), o Deus 

verdadeiro tenta primariamente estabelecer que há apenas Um Deus. O conceito da 

Trindade não teria se saído bem nesse esquema politeísta histórico. 

 Essa situação ilustra bem o conceito da “verdade presente” – que indica que a 

verdade é específica e relevante para o presente. Que não se deve dizer que a verdade é 

variável, mas que Deus em Sua sabedoria escolhe enfatizar aspectos diferentes da 

verdade em épocas variadas. Assim também Jesus disse aos seus discípulos que Ele 

tinha muitas coisas a lhes dizer, mas “vocês não o podem suportar agora”. Novamente, a 

bondade de Deus age de maneira magnífica. 

 Então enquanto o Espírito Santo estiver presente, ele não será explicado ou o seu 

trabalho identificado de maneira grandiosa. Êxodo 31:3 correlaciona o Espírito Santo 

com habilidades criativas, Números 11:25 com profetizações, Ezequiel 26:36 com um 

coração novo, etc. Mas isso tudo numa maneira bem discreta e modesta. O Espírito está 

presente em promessa, mas não para cumprir. 

 João Batista, o precursor, explica que aquele que está vindo se batizará com o 

Espírito Santo e com fogo. Não podemos nem imaginar o que os seus ouvintes 

entenderam com essa afirmação! Ainda assim, após o Pentecostes, o trabalho do 

Espírito Santo se torna muito claro, e Paulo então pode afirmar em Romanos 8:9 que os 

Cristãos são controlados pelo Espírito Santo. A vida repleta pelo Espírito se torna uma 

imagem determinante do Cristianismo, e o Espírito Santo é visto como parte da 

Trindade. Mas ainda assim devemos procurar saber o que isso tudo significa. 

 A promessa de Jesus de deixar o Espírito Santo após ele partir da Terra fez com 

que as pessoas se perguntassem se o Espírito Santo já não estava presente 

anteriormente. Com certeza a reposta é de um grau de magnitude. Sem a presença física 

de Jesus, o Espírito Santo toma uma posição muito mais “visível”. Ele impressiona na 

necessidade da mudança do coração, para dizer-nos o que é necessário, para nos levar a 

verdade. Certamente para fazer tudo isso o Espírito Santo deve ser absolutamente 

divino! 

  

Comentários de Ellen White 

  A Divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo deram-Se a Si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. {CSa 247} 

 Cumprenos cooperar com os três poderes mais altos no Céu — o Pai, o Filho e o 

Espírito Santo — e esses poderes operarão por meio de nós, fazendo-nos coobreiros de 

Deus. {Ev 484} 

 A presença do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, os três poderes mais supremos 

do universo, está presente em todas as almas vivas. Eles irão oferecer graça e força para 

todos aqueles que estiverem em oração, para todos aqueles purificarem a mente através 

da obediência à verdade. {SW, December 15, 1908 – traduzido do original} 

 Os eternos dignitários celestes — Deus, Cristo e o Espírito Santo — munindo-os 

[aos discípulos] de energia sobre-humana, ... avançariam com eles para a obra e 

convenceriam o mundo do pecado. {Ev 484} 

 Tendo se submetido em humildade à modeladora influência do Espírito Santo, 

recebiam a plenitude da Divindade e eram modelados à semelhança do divino. {AA 32} 

 Mantenham-se onde os três grandes poderes divinos, o Pai, o Filho, e o Espírito 

Santo, podem ser a sua eficiência. Esses poderes trabalham com o homem que se 

entrega incondicionalmente para Deus, de alma e coração, mente e força. {ST, May 10, 

1905 – traduzido do original} 
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