
16/04/2019

1

�A PESSOA  DO 
ESPÍRITO SANTO

1. QUEM É O ESPÍRITO 
SANTO?

� O Espírito Santo é uma pessoa real que veio
habitar nos verdadeiros seguidores de Jesus
Cristo depois que Jesus ressuscitou dos mortos
e ascendeu ao céu (Atos 2). Jesus disse aos
Seus apóstolos:

� “E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro
Conselheiro para estar com vocês para sempre,
o Espírito da verdade. O mundo não pode
recebê-lo, porque não o vê nem o conhece.
Mas vocês o conhecem, pois ele vive com
vocês e estará em vocês. Não os deixarei
órfãos; voltarei para vocês.” (João 14:16-18)

� O Espírito Santo não é uma sombra vaga e etérea, 
nem uma força impessoal. Ele é uma pessoa igual 
em todos os sentidos ao Deus Pai e ao Deus Filho. 
Ele é considerado a terceira pessoa da Trindade. 
Jesus disse aos seus apóstolos:

� “Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me 
dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, 
vão e façam discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o 
que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com 
vocês, até o fim dos tempos.” (Mateus 28:18-20)
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PROCESSÃO DIVINA

� É próprio do Pai gerar;

� É próprio do Filho ser gerado; 

� É próprio do Espírito Santo proceder de 
ambos.

Relações 

Processões 

�2. ESPÍRITO SANTO 
É UMA PESSOA
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�Através da Bíblia, o Espírito
Santo é revelado como Pessoa,
com sua própria
individualidade. Ele é uma
Pessoa divina como o Pai e o
Filho. O Espírito Santo não é
mera influência ou poder

� a) O Espírito Santo pensa 

(Rm 8.27) E aquele que examina os corações
sabe qual é a intenção do Espírito; e é ele que
segundo Deus intercede pelos santos.

� b) O Espírito Santo tem vontade própria 

(1Co 12.11) Mas um só e o mesmo Espírito
realiza todas estas coisas, distribuindo-as,
como lhe apraz, a cada um, individualmente

� c) O Espírito Santo sente tristeza

(Ef 4.30) E não entristeçais o Espírito de Deus,
no qual fostes selados para o dia da redenção.

� d) O Espírito Santo intercede

(Rm 8.23) Também o Espírito, semelhantemente,
nos assiste em nossa fraqueza; porque não
sabemos orar como convém, mas o mesmo
Espírito intercede por nós sobremaneira, com
gemidos inexprimíveis

� e) O Espírito Santo ensina 

(Jo 14.26) mas o Consolador, o Espírito Santo, a 
quem o Pai enviará em meu nome, esse vos 
ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de 
tudo o que vos tenho dito. 

� f) Espírito Santo fala

(Ap 2.7) Quem tem ouvidos, ouça o que o 
Espírito diz às igrejas: Ao vencedor, dar-lhe-ei 
que se alimente da árvore da vida que se 
encontra no paraíso de Deus.
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3. COMO OS NOMES DO 
ESPÍRITO SANTO REVELAM 

A  DEUS

� PRONOMES CONFERIDOS AO ESPÍRITO 
SANTO

� Em João 16.8,13,14 encontramos algumas vezes
o pronome ele, aquele (no grego ekeinos) que
indicam a pessoa do Espírito Santo.

� Em João 14.16, encontra-se a expressão "outro
Consolador". Ela, mais uma vez, identifica a
personalidade do Espírito Santo. A palavra
"outro", usada por Jesus, no grego "ALLOS",
significa "outro do mesmo tipo". O Filho de
Deus revelou-se como pessoa, mas falou de
outra que Ele enviaria após sua subida para o
céu

Revelador/Espírito da Verdade: (João 
14:17, 16:13, 1 Coríntios 2:12-16)

� Jesus prometeu que, depois da ressurreição, o
Espírito Santo viria "guiar em toda verdade".
Por causa do Espírito em nossos corações,
somos capazes de compreender a verdade,
especialmente em assuntos espirituais, de uma
maneira que os descrentes não podem. De fato,
a verdade que o Espírito nos revela é
"loucura" para eles, e não podem entendê-la.
Entretanto, nós temos a mente de Cristo na
Pessoa do Seu Espírito dentro de nós.

Espírito de Vida: (Romanos 8:2)

� A frase "Espírito de vida" significa que o
Espírito Santo é aquele que produz ou dá a
vida, não o que inicia a salvação, mas sim o
que concede novidade de vida. Quando
recebemos a vida eterna por Cristo, o Espírito
fornece o alimento espiritual que é o sustento
da vida espiritual. Aqui, novamente, vemos o
Deus trino trabalhando. Somos salvos pelo Pai
através da obra do Filho, e essa salvação é
sustentada pelo Espírito Santo.
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Convencedor do Pecado: (João 16:7-11)

� O Espírito aplica as verdades de Deus às mentes
dos homens a fim de convencê-los por
argumentos justos e suficientes de que são
pecadores. Ele faz isso através da convicção em
nossos corações de que não somos dignos de
estar diante de um Deus santo, de que
precisamos de Sua justiça e de que a sentença é
certa e virá a todos os homens um dia. Aqueles
que negam essas verdades se rebelam contra a
condenação do Espírito.

Guia: (João 16:13)
� Da mesma forma em que o Espírito guiou os

escritores das Escrituras para registrar a verdade,
assim Ele promete guiar os crentes a conhecer e
compreender essa verdade. A verdade de Deus é
"loucura" para o mundo, porque é "discernida
espiritualmente" (1 Coríntios 2:14). Aqueles que
pertencem a Cristo têm a habitação do Espírito que
nos guia em tudo o que precisamos saber a respeito
de assuntos espirituais. Aqueles que não pertencem
a Cristo não têm um "intérprete" para orientá-los a
conhecer e compreender a Palavra de Deus.

�4. ATRIBUTOS DO 
ESPÍRITO SANTO

� Há três atributos pertencentes a deidade 
de cada uma das pessoas da Trindade que 
são: Onipotência, Onisciência e 
Onipresença. Estes atributos não foram 
conferidos a anjos 

São também Eternos e Santos.

5. COMO AS OBRAS DO 
ESPÍRITO REVELAM QUE 

ELE É  DEUS
� O Espírito Santo estava ativo no Velho Testamento.

Ele participou da criação: "A terra... estava sem

forma e vazia; havia trevas sobre a face do abismo,

e o Espírito de Deus pairava por sobre as

águas" (Gênesis 1:2). Quando Deus disse, "Façamos

o homem à nossa imagem, conforme a nossa

semelhança", ele estava provavelmente falando ao
Filho e ao Espírito, desde que todos os três
trabalharam ativamente para criar o homem (Gênesis
1:26).
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� O Espírito revelou as palavras do Velho
Testamento a homens como Davi: "O Espírito

do Senhor fala por meu intermédio, e a sua

palavra está na minha língua" (2 Samuel
23:2).

� O Novo Testamento confirma que "homens...

falaram da parte de Deus, movidos pelo

Espírito Santo" (2 Pedro 1-21; veja Hebreus
10:15; Atos 28:25).

6. QUAL A RELAÇÃO ENTRE 
O PAI, FILHO E O ESPÍRITO 

SANTO

Primeiramente é importante saber, que são
três pessoas distintas. Não estamos falando de uma
pessoa apenas que se apresenta de três formas
diferentes. Estamos falando de pessoas distintas
que se relacionam entre si. Desta forma, é
extremamente importante saber que:

O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito
Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. Contudo,
estas três pessoas são Deus. Eles são Um em
substância. Um em essência.

Certo é que sabemos que o Filho é Deus,
pois ressuscitou dentre os mortos, venceu a
morte. E sabemos que o Filho não é o Pai, pois
Ele está à direita do Pai. Mas sabemos que o
Filho e o Pai são Deus e são distintos como diz
João: No princípio era o Logos (Jesus), o logos
estava com Deus, e o logos era Deus.

Sabemos que o Espírito Santo é o
Espírito da Promessa, o Consolador, que nos
lembrará das palavras de Cristo. Mas sabemos
que Ele não é Jesus, pois este disse que iria para
o Pai, e Eles enviariam o consolador que estaria
conosco até o fim.
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7. COMO O ESPÍRITO SANTO 
AGE NO MUNDO

� Ele agora (Jesus) através do Espírito faz morada na sua
igreja. Ele enviou o Espírito Santo. O Consolador de sua
amada igreja.

� Ele vem para consolar os fiéis no momento das angústia e
perseguição.

� Ele veio para fazer morada em nós e nos santificar. Ele
está continuando a obra de Jesus Cristo.

� Ele está aplicando esta obra no coração dos pecadores.
João 16.8-9 diz: “Quando ele vier, convencerá o mundo do
pecado, da justiça e juízo: do pecado, porque não creem em
mim”.

� Três coisas o Espírito Santo veio fazer no meio 
do mundo: 

� “Convencer o mundo do pecado, da justiça e 
do juízo”. 

� Do pecado

� A primeira coisa é convencer o mundo do seu 
pecado. 

� Ele veio mostrar as de todo o mundo que são
maus. Todos pecaram. Carecem da glória de
Deus.

� Da justiça

� As pessoas foram convencida de que sua
própria justiça não leva a nada. Que não
podem encontrar a salvação em sua própria
justiça por ser pecaminosa

� Do Juízo

� Ele também convence as pessoas do juízo que
estar por vim. Porque todos que permanece no
pecado está condenado.

�Fim 
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