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A PESSOA DO ESPÍRITO SANTO
Texto base: 1 Co 2.1-11
Vers 10 – “Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito; porque o Espírito a
todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus”.
Versão King James – “Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do
espírito”.
 À medida que os cristãos se desenvolvem no conhecimento teológico, menos

se observa demonstrações de piedade (vida com Deus) e dependência do
ESPÍRITO em suas vidas.
 É o ESPÍRITO quem abençoa o pregador cristão para entregar a mensagem de

Deus aos ouvintes, assim como é o mesmo ESPÍRITO quem opera na audiência
para aplicar as verdades bíblicas em seus corações.
 Paulo não dependia da sua capacidade intelectual e retórica, como acontecia

com os comunicadores e filósofos gregos.
Vers 4 – “A minha palavra e a minha pregação não consistiram em
linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do ESPÍRITO e
de poder, para que a vossa fé não as apoiasse em sabedoria humana, e
sim no poder de Deus”.
MAS QUEM É ESTE “ESPÍRITO”, QUE PAULO FALA?
Algumas características do ESPÍRITO SANTO:
 O ESPÍRITO SANTO É UMA PESSOA:

Ele não é:
- Meramente uma força ou influência impessoal.
- Uma eletricidade ou alguma outra forma de energia que se pode ligar e desligar.
- ELE É UMA PESSOA QUE POSSUI GRANDE AUTORIDADE E PODER, MAS ELE É MUITO
MAIS QUE O PODER QUE ELE POSSUI.
- ELE É EMINENTEMENTE DIGNO DO RESPEITO E HONRA QUE RESERVAMOS PARA
DEUS TODO-PODEROSO.
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Jo 16.13,14 – Jesus falando do ESPÍRITO:
“Quando vier, porém, o ESPÍRITO da verdade, ELE vos guiará a toda a verdade... ELE
me glorificará...”
 ELE é o outro consolador:

Jesus diz em:
Jo 14.16 – “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja
para sempre convosco”.
 ELE é o que nos ensina: Jesus diz a respeito dele:

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 tudo o que vos tenho dito”.
ELE É QUEM: Proporciona PODER; guia-nos a verdade; convence do pecado.
É a presença ativa de Deus sobre a terra.
PODEMOS IDENTIFICAR SUA AÇÃO NO LIVRO DE ATOS:
AT 1.1,2 – O ESPÍRITO capacitou Jesus:
“Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado
mandamentos por intermédio do ESPÍRITO SANTO aos apóstolos que escolhera, foi
elevado aos céus”.
 At 2.4 – O ESPÍRITO derrama poder:

“Todos ficaram cheios do ESPÍRITO SANTO e passaram a falar em outras
línguas, segundo o ESPÍRITO lhes concedia”.
 At 4.13 – O ESPÍRITO dando intrepidez:

“Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens
iletrados e incultos, admiraram-se; e reconheceram que haviam eles
estado com Jesus”.
 At 7.55 – O ESPÍRITO mostra a glória de Deus e Jesus:

“Mas Estevão, cheio do ESPÍRITO SANTO, fitou os olhos no céu e viu a
glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita...”
 At

13.2,4
–
O
ESPÍRITO
chama
para
a
sua
obra.
“E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o ESPÍRITO
SANTO: Separai-me, agora Barnabé e Saulo para a obra a que os
tenho chamado”.
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 At 16.6 – O ESPÍRITO dá direção:

“E, percorrendo a região Frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo
ESPÍRITO SANTO de pregar a palavra na Ásia...”
 At 19.2,6 – O ESPÍRITO batiza com fogo. Paulo em Éfeso:

“Perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o ESPÍRITO SANTO quando
crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que
existe o ESPÍRITO SANTO”.
“E, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o ESPÍRITO SANTO; e tanto
falavam em línguas como profetizavam”.
Aplicação:

1. Eu conheço o Espírito Santo? Se a resposta for SIM, que experiências tive ou
estou tendo com ELE?
2. O que posso e preciso fazer para ter um relacionamento com ELE?
3. Qual a sua importância em minha vida diária?
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