
4. A personalidade do Espírito Santo (1T 2017—O Espírito Santo e a 

espiritualidade) 

 

Material Bíblico: João 16:13, 14; Romanos 8:14-16; Romanos 15:13; João 14:6; João 

17:17; Romanos 5:5; João 14:26. 

 

Citações 

 Soletre isto em letras maiúsculas: O ESPÍRITO SANTO É UMA PESSOA. Ele 

não é um entusiasmo. Ele não é a coragem. Ele não é a energia. Ele não é a 

personificação de todas as boas qualidades, assim como Jack Frost é a 

personificação do clima gelado. Na verdade, o Espírito Santo não é a 

personificação de nada...... Ele tem individualidade. Ele é um ser e não outro. 

Ele tem vontade e inteligência. Ele tem audição. Ele tem conhecimento, 

simpatia, habilidade de amar e é capaz de enxergar e pensar. Ele pode escutar, 

falar, desejar, sofrer e regozijar. Ele é uma pessoa. A W Tozer  

 Todas as vezes que falamos “Eu acredito no Espírito Santo, ” isso significa que 

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

humana. J B Phillips 

 Não deveríamos nos referir ao Espírito Santo com “isso”; ao invés disso 

devemos sempre nos referir ao Espírito Santo com “Ele” – pois o Espírito Santo 

é uma Pessoa. Ele fala conosco, Ele nos comanda, Ele intercede por nós, Ele nos 

escuta, Ele nos guia. Billy Graham 

 O Espírito Santo não é uma influência; nem uma impressão, nem uma paz, nem 

alegria, nem qualquer coisa . . . . O Espírito Santo é uma Pessoa, uma Pessoa 

eternamente divina. A.T. Jones 

 O Espírito Santo tem a sua própria personalidade. R.T. Kendall 

 

Perguntas 

 Por que a personalidade do Espírito Santo é importante? Como isso pode 

impactar na maneira em que nos relacionamos com ele? Ao pensar em Deus, o Espírito 

Santo é deixado de lado? De que maneira vemos na prática a divindade do Espírito 

Santo? Por que muitas vezes o Espírito Santo é visto apenas como um assistente do Pai 

e do Filho? O que isso diz sobre a nossa imagem de Deus? 

 

Resumo Bíblico 

 “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” João 16:13, 14 

NVI. O Espirito Santo guia e testifica com uma pessoa (Romanos 8:14-16). Ele provê o 

poder para a esperança (Romanos 15:13). João 14:6 conta que Jesus é o caminho, a 

verdade, e a vida, mas é o Espírito Santo que nos leva a verdade (João 16:13). O amor 

de Deus é transbordado em nossos corações pelo Espírito Santo (Romanos 5:5). “O 

Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as 

coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse” João 14:26 NVI. 

 

Comentário  
 Uma pesquisa feita em 1997 pela Barna revelou que 61% dos moradores dos 

EUA concordaram com a afirmação de que o Espírito Santo é “um símbolo da presença 

e poder de Deus, mas não é uma entidade viva”. Levando em consideração o nível 

elevado da crença cristã nos EUA, essa conclusão é assustadora. Porém isso de fato 



reflete na confusão generalizada sobre o Espírito Santo e o seu papel na vida cristã. 

Desentendimentos sobre a natureza e caráter do Espírito Santo são extensivos, e essa 

lição oferece uma boa oportunidade para corrigir o que é necessário. 

 Quando Deus disse “façamos o homem à nossa imagem”, o “plural” de Deus já 

havia sido estabelecido. O Espírito Santo é identificado ali mesmo no início da história 

em Gênesis, e tem sido intimamente envolvido conosco e com a história desse mundo, 

tendo ele sido reconhecido desde sempre ou não. 

 Um dos maiores problemas é que nós conseguimos idealizar o Pai e o Filho, mas 

um Espírito invisível é abstrato, místico e insubstancial. Consequentemente é difícil ter 

uma ideia concreta dessa personalidade. Então mesmo tendo alguns símbolos, esses 

símbolos não são explicados, e só nos resta tentar entender que aspectos eles devem 

transmitir. 

 1 Coríntios 12:1-11 fala sobre o trabalho e influência do Espírito Santo – seus 

dons e influência unificadora. Como você interpretaria isso – o que isso significa, e 

como podemos aplicar isso? Certamente no contexto da divindade do Espírito Santo, 

essa atividade seria impossível se o Espírito Santo não fosse divino. Muitas vezes a 

natureza do Espírito Santo é pressuposta nas Escrituras, assim não há necessidade de 

“provar” a sua divindade. Ainda assim, enquanto alguns dizem que o Espírito Santo é 

um tipo de “emanação” de Deus, ou meramente uma descrição do Seu poder, a 

atividade do Espírito Santo – mesmo ao trazer Jesus de volta dos mortos por exemplo, 

as palavras utilizadas sobre o Espírito Santo nas Escrituras são as que se referem a 

personalidade. Ele fala, ensina, gera testemunhas, guia, escuta, perdoa e intercede. Ele 

pode ser insultado, blasfemado ou resistido. Ele tem uma mente, sabedoria, vontade, 

afeição... Em tudo isso podemos observar a natureza de uma pessoa. 

 Finalmente, como um exemplo, um verso que ilustra o papel do Espírito Santo 

na Divindade: “A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do 

Espírito Santo sejam com todos vocês” 2 Coríntios 13:14 NVI. Esse verso estabelece as 

diferentes esferas de operação dos membros da Divindade, ou esse seria apenas um 

comentário de Paulo? Ele estaria definindo uma teologia específica com isso? Acima de 

tudo, como a personalidade do Espírito Santo impacta as questões do Grande Conflito? 

 

Comentários de Ellen White 

 Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o 

próprio Deus, está andando por esses terrenos. — Manuscrito 66, 1899. (De uma 

palestra para os estudantes na Escola de Avondale.) {Ev 484} 

 O Espírito Santo sempre nos leva à palavra escrita. O Espírito Santo é uma 

pessoa... {20MR 69 – traduzido do original} 

 Mediante a atuação do Espí- rito Santo, um novo princípio de poder mental e 

espiritual deveria ser trazido ao homem que, mediante associação com a divindade, 

deveria tornar-Se um com Deus. {OA 378} 

 Mas, por meio da habitação do Espírito Santo na alma, a humanidade pode 

colaborar com a divindade. {RP 272} 

 O Pai, o Filho, e o Espírito Santo trabalham a favor do homem. Todos os 

poderes no universo celestial foram colocados em atividade para levar adiante o plano 

da redenção. {RH, January 7, 1902 par. 7 – traduzido do original} 

 Não é essencial que você saiba apenas definir o que o Espírito Santo é. Cristo 

nos diz que o Espírito Santo é o Confortador, e o Confortador é o Espírito Santo, “o 

Espírito da verdade, que o Pai enviará em Meu nome”. {14MR 179 – traduzido do 

original} 
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