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3. O Espírito Santo (3 Trimestre de 2014—Ensinos de Jesus)  
 
Material bíblico Jo. 14:16–18; 14:26; 15:26; Mt. 12:31, 32; Jo. 16:8; Jo. 3:5–8; Lc. 

11:9–13. 

 

Citações 

• Toda vez que dizemos: “Creio no Espírito Santo”, queremos dizer que 

acreditamos que existe um Deus vivo capaz e disposto a entrar na 

personalidade humana e mudá-la. J B Phillips 

• O Espírito Santo faz o seu trabalho, tornando Cristo presente entre nós, e 

Cristo pode fazer seu trabalho na Terra apenas por estar presente em seu 

Espírito Santo. Regin Prenter 

• Podemos tomá-lo como uma regra da vida cristã; quanto mais estamos cheios 

do Espírito Santo, mais havemos de glorificar o Senhor Jesus. Frank Gabelein  

• Antes de Cristo enviar a igreja para o mundo, Ele enviou o Espírito para a 

igreja. A mesma ordem precisa ser observada hoje. John R. W. Stott 

• O Espírito tem a sua própria existência e função pessoal na vida interior de 

Deus e da economia da salvação: a sua tarefa é trazer a unidade da raça 

humana no Corpo de Cristo, mas também dar a esta unidade um caráter 

pessoal, e consequentemente, diversificado. John Meyendorff 

• O Espírito Santo é o anel de noivado que nos foi dado pelo amante celestial. 

Michael Green 

• O Espírito Santo é o imperativo da vida de Deus. A. W. Tozer 

 
Perguntas 
 Por que temos mais dificuldade em entender o Espírito Santo em comparação 

com o Pai e o Filho? O que vemos como a obra principal do Espírito Santo? O que 

aprendemos a respeito de Deus com o Espírito? Nossa igreja não tem colocado muita 

ênfase no Espírito Santo, por que isso? Como é que podemos vir a conhecer melhor o 

Espírito? 

 

Resumo bíblico 
 Em João 14:16-18 Jesus promete enviar o Consolador, o Espírito da verdade 

(ver também João 14:26, 15:26). Ele também adverte contra falar contra o Espírito 

Santo (Mateus 12:31, 32).  Jesus diz que quando o Consolador vier, “Quando ele vier, 

convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.” João 16:8 (FBV).  Fomos 

criados para nascer do Espírito. (João 3:5–8). Nosso Pai Celestial está pronto a dar o 

Espírito a todos que pedirem (Lucas 11:9–13). 

 

Comentários  

 O registro bíblico indica que a vida terrena de Jesus estava intimamente ligada 

com o Espírito Santo. O Espírito estava lá no momento da concepção de Jesus, em seu 

batismo, durante suas tentações e em outros momentos. Então: por que Jesus precisa 

do Espírito, se Ele também é Deus?  

 No batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu como uma pomba e repousou 

sobre Ele. Por quê? Certamente isto foi para aqueles que estavam assistindo. Isso foi 

um ato de Deus para se certificar de que veríamos e entenderíamos o que estava 

acontecendo, de modo que não confundimos, mas claramente apreciássemos o 

significado do evento. 
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 A Escritura diz que foi o Espírito que ressuscitou Jesus (Romanos 8:11). Por 

mais que Jesus tenha dito que tinha a capacidade de tirar sua vida e dá-la novamente. 

No entanto, em outros locais dizem que foi Deus quem ressuscitou Jesus. O que isso 

nos diz sobre Deus? 

 O que Hebreus 9:14 quer dizer? O que o Espírito Santo estava fazendo 

enquanto o Filho se apresentou como sacrifício para o Pai? Isto pode parecer um 

pouco “mecanicista” para alguns. Talvez seria melhor ver este versículo mais como 

uma demonstração de todos os membros da Trindade trabalhando em conjunto para a 

nossa salvação, intimamente preocupados em fazer o melhor para todos os seres 

criados e envolvidos no processo de refutar as acusações do diabo no grande conflito. 

 A promessa de Jesus do Espírito, depois que deixou a terra, tem feito as 

pessoas se perguntam se o Espírito não estava presente antes. Certamente, a resposta é 

extensa e de importância. Uma vez que Jesus não está mais fisicamente presente, o 

Espírito tem um papel muito mais visível. Ele impressiona a necessidade da mudança 

no coração, traz à mente o que é necessário e conduz à verdade plena. Se 

reconhecermos esta obra do Espírito, é difícil ver como ele estaria envolvido em 

algumas formas de pentecostalismo.  

Convencer-nos do pecado é um desafio do Espírito Santo para pedir que 

reajamos e para trabalhar com a nossa permissão nas mudanças que dão vida à nós.  

Se não concordarmos, o Espírito não irá violar nossa liberdade. Deus nos permite 

escolher, e todos nós devemos assumir a responsabilidade pelas consequências dessas 

escolhas. Que possamos seguir o Espírito Santo enquanto ele continua a levar-nos 

para a verdade plena, especialmente a verdade sobre Deus, em contraste com as 

mentiras do Diabo e que possamos ser verdadeiramente inspirados enquanto vivemos 

nossas vidas como um espetáculo para o Universo. 

 

Comentários de Ellen White 
 Por intermédio do Espírito Santo um novo princípio de poder espiritual e 

mental seria trazido ao homem, o qual, associado à divindade, se tornaria um com 

Deus. {Refletindo a Cristo, 9} 

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

colaborar com a divindade. {E Recebereis Poder, 137} 

 Cristo veio à Terra e esteve perante os filhos dos homens com o acumulado 

amor da eternidade.  Todo o oceano do amor divino fluía do seu grande centro. O 

Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam agindo em favor do homem e todo o poder do 

Céu cooperava para levar adiante o plano de redenção. {Review and Herald, 07 de 

janeiro de 1902} 
 Precisamos reconhecer que o Espírito Santo... é tanto uma pessoa como o 

próprio Deus. {Evangelismo, 616}. 

 Justamente antes de deixar os discípulos e ir para as cortes celestiais, Jesus os 

animou com a promessa do Espírito Santo. Essa promessa tanto pertence a nós como 

pertenceu a eles, no entanto, quão raramente é apresentada ao povo, e pregada sobre 

Sua recepção na igreja. {Testemunhos Para Ministros e Obreiros Evangélicos, 174} 

 O Senhor enriquecerá a mente daqueles que estão em busca dos tesouros 

escondidos da verdade. Que promessa nosso Senhor Jesus Cristo fez aos seus 

discípulos, para prover-lhes conforto, ao considerar que não estaria mais entre eles? A 

promessa do Espírito Santo de Deus. A divina influência do Espírito Santo estava 

cooperando com a mente humana e trazia à lembrança tudo o Cristo lhes havia dito. O 

Espírito Santo é a maior necessidade para este tempo de grande perigo, pois ele trará 

ao que espera todas as outras bênçãos como recompensa. {1888, 1249-50} 
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