
6. O Espírito Santo e a vida santificada (1T 2017—O Espírito Santo e a 

espiritualidade) 

 

Material Bíblico: 1 Pedro 1:14-16; Isaías 6:3; Hebreus 12:14; 1 Coríntios 6:11; 1 

Timóteo 1:8; Salmos 15:1, 2; 1 Tessalonicenses 5:23. 

 

Citações 

 O Espírito Santo gosta tanto de consertar as circunstâncias do homem que eles 

são trazidos à esfera da influência de Deus. Maurice A. P. Wood 

 O ponto de começo da jornada do cristianismo provou ser o ponto de alegria ou 

tristeza de milhares de almas imortais. Assim, deve-se tomar um grande cuidado 

com isso. O que deveria preocupar todas as pessoas a essas alturas, mais do que 

qualquer coisa, é que deve-se obter um claro e definitivo testemunho de Deus 

que todos os seus pecados foram perdoados pelo sangue dEle. John Hames 

 Oração é uma sincera, sensível e afetiva à alma, através de Cristo, na força e na 

assistência do Espírito Santo, pelas coisas que Deus nos prometeu. John Bunyan 

 Os desconvertidos não gostam de escutar sobre o Espírito Santo. Robert 

M’Cheyne 

 Uma regra geral para o bom uso do tempo é se acostumar à viver dependente do 

Espírito Santo. F. Fenelon 

 Quando você está realmente repleto do Espírito Santo é impossível que os que 

estão a sua volta não percebam isso. Rod Parsley 

 

Perguntas 

  Quais são os resultados de ter o Espírito Santo presente em nossas vidas? Qual é 

a direção que o Espírito Santo nos leva? Se procurarmos o Espírito Santo para aprender, 

que perguntas devemos fazer? Pensando na nova vida com o Espírito Santo, o que 

deveríamos mais desejar? Como as nossas ações ajudam ou atrapalham a causa de Deus 

no Grande Conflito? 

 

Resumo Bíblico 

 Nós somos convidados para ser sagrados (1 Pedro 1:14-16). O Senhor Todo-

Poderoso é sagrado (Isaías 6:3). “Esforcem-se para viver em paz com todos e para 

serem santos; sem santidade ninguém verá o Senhor” Hebreus 12:14 NVI. Nós fomos 

criados limpos, sagrados e corretos (1 Coríntios 6:11). 1 Timóteo 1:8 nos diz que a lei é 

boa se for usada corretamente. Davi pergunta “Senhor, quem habitará no teu santuário? 

Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica 

o que é justo, que de coração fala a verdade” Salmos 15:1, 2 NVI. Paulo escreve “Que o 

próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de 

vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo” 1 

Tessalonicenses 5:23 NVI. 

 

Comentário  
 Na véspera da partida do Salvador, o que os discípulos precisavam ouvir mais do 

que qualquer outra coisa eram palavras de esperança. Jesus os tranquilizou dizendo que 

eles estariam com Ele um dia, que Ele retornaria, e mais importante, que eles não seriam 

deixados sozinhos. Através da obra do Espírito Santo, o próprio Deus está presente de 

uma maneira que Jesus em seu corpo físico não poderia estar presente. 

 O Antigo e o Novo Testamento mostram o Espírito Santo já presente no mundo, 

e o seu papel fica muito maior e desenvolvido após a Ascensão de Jesus. É como se ele 



fosse agora reconhecido e visto, e assim é capaz de ser mais eficaz na vida daqueles que 

procuram por Deus. Desenvolver a verdade significa que há uma maior compreensão, e 

Deus é capaz de trabalhar mais através daqueles que melhor se relacionam e entendem. 

O Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade (João 16:13), ele também 

ensinará todas as coisas e o lembrará de tudo (João 14:26). É interessante notar essa 

inclusão que é prometida. O Espírito é o nosso guia e ele não nos leva a qualquer 

verdade, mas a toda verdade! O que isso significa para nós - como podemos conhecer 

toda a verdade? 

Alguns dão muita importância do veredicto não culpado de Deus - como, por 

exemplo, a citação acima de John Hames. Mas seria esse o aspecto mais importante para 

nós? O relacionamento com Deus que leva à cura e à renovação não é mais importante 

do que algum tipo de decreto que nos foi perdoado? Tudo depende de como você 

enxerga o problema - uma barreira legal que deve ser superada para que Deus possa 

perdoar, ou a separação causada por nossas escolhas pecaminosas. Isso acontece porque 

Deus precisa pagar e receber algo em troca, ou porque ele quer nos conquistar 

novamente? 

 À medida que o Espírito Santo vai nos guiando, começamos a ver que o 

problema nunca é com Deus, mas sempre conosco. Somos nós que escolhemos seguir 

nosso próprio caminho, fomos nós que escolhemos o egoísmo do pecado. Deus sempre 

esteve disposto a perdoar, curar e restaurar - e Ele não precisa de conspirações para 

conseguir isso. Na cruz vemos seus braços estendidos que nos atraem de volta a ele, e 

não algum tipo de "troco" que só então Ele perdoa a nossa dívida. 

 Para que possamos crescer em graça, experimentar a cura de que tanto 

precisamos e obter o entendimento que nos leva ao acordo de amor e harmonia (a 

expiação), o Espírito Santo é o nosso amigo e guia que estará sempre presente. 

 

Comentários de Ellen White 

 O Espírito Santo não obrigará os homens a tomar um curso específico de ações. 

Nós somos agente morais livres; e ao termos recebido evidências suficientes sobre o 

nosso dever, cabe a nós decidirmos o nosso curso. {RH, July 17, 1888 par. 4 – 

traduzido do original} 

 A igreja de Deus é o recinto de vida santa, plena de variados dons e dotada com 

o Espírito Santo. Os membros devem encontrar sua felicidade na felicidade daqueles a 

quem ajudam e abençoam. {AA 8} 

 Os crentes de Antioquia compreenderam que Deus estava disposto a operar em 

sua vida “tanto o querer como o efetuar, segundo a Sua boa vontade”. Filipenses 2:13. 

Vivendo, como viviam, no meio de um povo que parecia pouco apreciar as coisas de 

valor eterno, procuraram chamar a atenção dos sinceros de coração e apresentar positivo 

testemunho concernente Àquele a quem amavam e serviam. Em seu humilde ministério, 

confiavam no poder do Espírito Santo para tornar eficaz a Palavra da vida. E assim, nos 

vários passos da vida, davam testemunho diário de sua fé em Cristo. {AA 108} 

 Temos ligação viva com a fonte do poder duradouro. Em nossa vida religiosa 

seremos levados em cativeiro a Jesus Cristo. Não mais viveremos a comum vida de 

egoísmo, mas Cristo viverá em nós. Seu caráter será reproduzido em nossa natureza. 

Deste modo produziremos os frutos do Espírito Santo ... {PJ 33} 
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