
9. O Espírito Santo e a igreja (1T 2017—O Espírito Santo e a espiritualidade) 

 

Material Bíblico: Efésios 1:22, 23; 1 Coríntios 12:13; Romanos 6:3-7; Atos 17:11; 

Efésios 4:3-6; Atos 2:4-11. 

 

Citações 

 Você deve saber que existem igrejas tão completamente fora das mãos de Deus 

que se o Espírito Santo se retirou delas, elas não iriam perceber isso por muitos 

meses. A.W. Tozer  

 Os homens devem procurar com todo o seu coração ser cheios do Espírito de 

Deus. Sem estar cheio do Espírito Santo, é absolutamente impossível que um 

cristão ou uma igreja possa sempre viver ou trabalhar como Deus deseja. 

Andrew Murray 

 Não vamos mover este mundo pela crítica do mesmo nem nos conformando com 

ele, mas pela combustão dentro dele de vidas inflamadas pelo Espírito de Deus. 

Vance Havner 

 Uma das marcas especiais do Espírito Santo na Igreja Apostólica foi o espírito 

da coragem. A.B. Simpson 

 Todo poder da Igreja nasce da habitação do Espírito Santo; Portanto, aqueles em 

quem o Espírito habita são a cede do poder da Igreja. Mas o Espírito habita em 

toda a Igreja e, portanto, toda a Igreja é a sede do poder da Igreja. Charles 

Hodge 

 

Perguntas 

 O que há de tão especial no trabalho do Espírito Santo na igreja? Como 

avaliamos as afirmações feitas "sob a direção do Espírito Santo"? E quanto aos outros 

que fazem reivindicações semelhantes a nós, mas que acreditam de forma diferente? Por 

que a unidade da igreja é tão importante, e como ela é melhor alcançada? Como 

julgarmos? 

 

Resumo Bíblico 

 Efésios 1:22, 23 explica que Cristo é a cabeça da igreja, e nós somos o corpo. 

Paulo, escrevendo em uma situação de desunião na igreja, explica que todos nós somos 

batizados por um Espírito e todos recebemos um Espírito para beber (1 Coríntios 

12:13). Dessa forma, somos batizados na morte de Cristo e unidos à sua ressurreição 

(Romanos 6: 3-7). Os judeus em Berea procuraram as Escrituras para descobrir se o que 

Paulo lhes disse era verdade (Atos 17:11). O Espírito Santo leva à unidade: " Façam 

todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só 

corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é 

uma só; há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é 

sobre todos, por meio de todos e em todos" Efésios 4: 3-6 NVI. Por meio do 

derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, todos puderam ouvir a mensagem do 

evangelho em sua própria língua (Atos 2: 4-11). 

 

Comentário  
Como o Espírito Santo trabalha na igreja? Esta é uma questão importante, uma 

vez que fomos alertados por Jesus para estarmos em guarda contra falsos cristos, sinais 

espúrios e duvidosos, e falsa espiritualidade. Se sabemos que isso é verdade, como nos 

prepararmos? Não seria um erro confiar em grandes sinais e manifestações milagrosas, 

já que estas serão as mesmas coisas usadas por Satanás para se passar por Cristo? 



Então por que tantos cristãos hoje procuram o incrível e maravilhoso, como se 

tais experiências fossem prova de sua origem divina? Mais do que tudo, devemos ficar 

longe dessas extravagâncias e concentrar-nos nas verdades interiores reveladas pelo 

Espírito Santo através da razão e da evidência. Caso contrário, estaremos vulneráveis 

quando o Diabo chegar. 

Por exemplo, observe isso: "Se surgir um conflito entre o testemunho do Espírito 

Santo e a verdade fundamental da fé cristã e crenças baseadas em argumentos e 

evidências, então o primeiro que deve ter precedência sobre o último, e não vice-versa". 

(William Lane Craig). Eu incluí isso pois discordo muito com disso! Como saberíamos 

se é o Espírito Santo que está falando, a menos que sejam testadas as idéias contra as 

Escrituras usando argumentos e evidências? Não basta acreditar em meras 

reivindicações - mesmo pelos líderes cristãos mais respeitados. O Espírito Santo 

valoriza tanto a verdade que ele convida de bom grado o avaliador mais próximo. 

Outras pessoas também fazem afirmações de como o Espírito Santo aprovará 

suas opiniões. Por exemplo: "E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto 

a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas 

não são verdadeiras; e se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, 

tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo" 

[Morôni 10: 4 (Livro de Mórmon)]. Como você responde tal afirmação do endosso do 

Espírito? 

Como avaliamos os "sonhos e visões" do fim do tempo e decidimos se devem 

ser seguidos ou não? Ou, já que são os últimos dias, todo sonho e visão contam? Afinal, 

do que precisamos? Uma série de milagres? São incríveis maravilhas que precisamos, 

ou algo mais? 

A verdade é (como Jesus mencionou em sua parábola de Lázaro) que mesmo se 

as pessoas voltassem dos mortos, as pessoas ainda não acreditariam. Na verdade, a 

graça de Deus e seu desejo de nos dar liberdade é demonstrada principalmente no fato 

de que Deus nos deu "evidência suficiente para crer, mas não removeu a possibilidade 

de dúvida". 

Se fosse simplesmente uma questão de poder, Deus teria ganhado o argumento 

já há muito tempo. Mesmo o Diabo admite que Deus é mais poderoso. Esse não é o 

problema. A dúvida é sobre a posição de Deus e o Seu uso do poder. O Diabo acusa 

Deus de má administração, abuso deliberado de poder e arbitrário exercício de 

autoridade. A razão pela qual Jesus veio ao mundo foi para contestar essas acusações, e 

em Jesus vemos o verdadeiro ser correto Deus. Então, quando se trata do Espírito Santo 

e da igreja, precisamos vê-Lo operando como realmente faz, fazendo tudo 

"decentemente e em ordem", trabalhando para a construção da nossa confiança em Deus 

e testemunhando a mensagem redentora de Jesus. 

 

Comentários de Ellen White 

Há muito pouco feito na obra da influência do Espírito Santo sobre a igreja ... O 

Espírito Santo é o Consolador, em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, mas é uma 

personalidade distinta. {20MR 323-4 – traduzido do original} 

Devemos, portanto, ser extremamente cuidadosos, e andar humildemente diante 

de Deus, para que possamos ter o colírio espiritual e distinguir a operação do Espírito 

Santo de Deus da manifestação daquele espírito que quer introduzir desenfreada licença 

e fanatismo. “Pelos seus frutos os conhecereis.” Mateus 7:20. Os que estão realmente 

contemplando a Cristo serão transformados à Sua imagem, como pelo Espírito do 

Senhor, e crescerão à plena estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. O Espírito 



Santo de Deus inspirará aos homens amor e pureza; e manifestar-se-á refinamento em 

seu caráter. {ME1 135} 
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