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LIÇÃO 4 
O Espírito Santo: Um Sábio Administrador 

 
     Já alguma vez se perguntou por que é que Jesus disse aos Seus seguidores: “... convém que eu 
vá...?” (João 16:7). É que, na Sua carne, Ele estava a limitar a Sua natureza humana, podendo estar 
apenas num lugar de cada vez. Contudo, Ele sabia que quando o Espírito Santo viesse substituí-Lo, 
não haveria limitações quanto ao tempo em que Ele poderia ficar e quanto ao trabalho que Ele poderia 
realizar. 
     Assim, através do Espírito Santo, Deus não só nos comissiona com uma tarefa, mas também 
permanece connosco e nos capacita a cumpri-la. Mais do que isto, Ele veio residir em nós, para nos 
conferir orientação pessoal, comunhão, consolo e suprir todas as nossas necessidades espirituais. 
     Nas lições anteriores, vimos quanto Deus se interessa pela redenção dos homens. Na nossa última 
lição, vimos que Cristo amou cada mulher e cada homem de tal maneira que Ele se humilhou e se 
tornou um homem. E agora, quando voltamos a nossa atenção para o Espírito Santo, podemos 
observar esse mesmo amor pelo homem, bem como as mesmas admiráveis qualidades de 
personalidade. 
     Oramos para que enquanto estuda esta lição, o pleno impacto da pessoa e da realização do Espírito 
lhe seja dado com maior significado do que nunca. Quando isto suceder, o seu relacionamento 
espiritual com Ele desenvolver-se-á e reflectir-se-á no seu ministério em favor de outras pessoas        
(2 Coríntios 3:18). 
 
Sumário da Lição 
A DIVINDADE DO ESPÍRITO SANTO 
     Características da Natureza Divina do Espírito Santo 
     Títulos da Natureza Divina do Espírito Santo 
     Associações do Espírito Santo com a Natureza Divina 
A PERSONALIDADE DO ESPÍRITO SANTO 
     Os Componentes Essenciais da Personalidade 
     Outros Elementos da Personalidade 
O MINISTÉRIO DO ESPÍRITO SANTO 
     Em Relação ao Mundo Não-Crente 
     Em Relação aos Crentes Individuais 
     Em Relação à Igreja 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Apresentar provas da divindade do Espírito Santo.   
2. Listar elementos básicos de personalidade possuídos pelo Espírito Santo e explicar o sentido desses  
    elementos. 
3. Descrever o ministério do Espírito Santo em relação aos não-crentes, aos crentes individualmente e  
    à Igreja. 
4. Cultivar o fruto do Espírito no seu andar diário. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Siga o modelo de procedimento indicado na primeira lição. É muito importante que abra a Bíblia e  
    leia todos os textos bíblicos apresentados no conteúdo da lição, visto que isto é vital para a  
    compreensão da lição. 
2. Faça o auto-teste no fim da lição e verifique se acertou nas respostas. 
3. Faça a revisão das lições um a quatro. Depois responda às perguntas do Exame da Unidade 1. 
 
Palavras-Chave 
imersão    
regeneração 
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A DIVINDADE DO ESPÍRITO SANTO 
 
     Nas nossas considerações sobre a natureza de Deus, na primeira lição, pudemos discutir sobre a 
Sua essência, e observámos o seguinte: 
 
     1. Deus é espírito. 
     2. Ele é o único Deus. 
     3. Ele tem personalidade. 
     4. Ele é o Deus triuno.  
     5. Ele é eterno. 
     6. Ele é imutável. 
     
     Também vimos que estas qualidades de Deus se referem, igualmente, ao Pai, ao Filho e ao Espírito 
Santo. As três Pessoas são iguais quanto à glória e a majestade de que compartilham é co-eterna. Visto 
que as Pessoas da Deidade compartilham destas características, nós não as repetiremos no nosso 
estudo sobre o Espírito Santo. No entanto, queremos enfatizar o facto, mesmo que de modo breve, que 
o Espírito Santo é o verdadeiro Deus, possuidor das características distintas da personalidade divina. 
Em primeiro lugar, discutiremos sobre a Sua divindade. 
     A divindade do Espírito Santo é fundada pelas Suas características, pelo Seu relacionamento com 
as outras Pessoas da Trindade, pelos nomes divinos que Lhe são atribuídos e pelas obras que Ele 
realiza. 
 
Características da Natureza Divina do Espírito Santo 
Objectivo 1. Identificar correctamente as características de Deidade que são atribuídas ao Espírito 
Santo. 
 
     O Espírito Santo é possuidor das características da natureza divina. Por exemplo, Ele é eterno. A 
palavra eterno significa “duração infinita: aquilo que não tem começo, nem fim nem qualquer 
limitação”. Esta, pois, é uma das características de Deus. O escritor sagrado da epístola aos Hebreus 
afirma que Ele é o Espírito eterno (Hebreus 9:14). Eterno, segundo a palavra aqui usada, é a mesma 
palavra usada noutros textos bíblicos para descrever a eternidade de Deus Pai e de Jesus Cristo, o 
Filho de Deus. 
     O Espírito Santo também possui as seguintes características: 
 
1. Ele está presente em toda a parte (omnipresença). O salmista David disse: “Para onde me irei do  
    teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face?” (Salmo 139:7). 
2. O Espírito Santo sabe tudo (omnisciência). Paulo, ao descrever esta característica divina para os  
    crentes coríntios, observou que “... Assim, também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito  
    de Deus” (1 Coríntios 2:11). Além disso, Aquele que sabe quais são os pensamentos de Deus,  
    também conhece a vontade de Deus, e Ele capacita-nos a orar de acordo com a Sua vontade                           
    (Romanos 8:26-27). 
3. O Espírito Santo é Todo-poderoso (omnipotência). Por outras palavras, Ele tem o poder e a  
    capacidade de realizar tudo quanto Deus quer, sem quaisquer limitações (Lucas 1:35 e Actos 1:8). 
 
1. Identifique cada característica da Deidade atribuída ao Espírito Santo, combinando as características 
(à direita) com a sua definição apropriada (à esquerda): 
 
_____ a) Ausência de qualquer limitação em relação ao tempo.    1. Omnipotência 
          2. Omnisciência 
_____ b) Capacidade de preencher de tal modo o universo que Ele se  3. Omnipresença 
    faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo.    4. Eternidade 
_____ c) Qualidade do ser que capacita o Espírito Santo a fazer tudo   
               quanto quer, sem qualquer limitação. 
_____ d) Conhecimento sem limites. 
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Títulos da Natureza Divina do Espírito Santo 
 
     É interessante observarmos que quando o apóstolo Pedro se dirigiu ao mentiroso Ananias, disse que 
quando este mentiu ao Espírito Santo estava a mentir a Deus (Actos 5:1-4). Assim, o apóstolo Pedro 
atribuiu Deidade ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo também salientou esse facto, ao afirmar que 
estamos a ser transformados na imagem de Cristo, pelo Espírito Santo, que é o Senhor                        
(2 Coríntios 3:17-18). Nos dias de Paulo, só a divindade merecia o título de Senhor. De facto, os 
imperadores romanos e os Faraós do Egipto não permitiam que os seus súbditos usassem o termo 
Senhor, quando se dirigiam a eles, enquanto eles não adoptassem, oficialmente, a posição de 
divindades. Esse costume, pois, confirma o facto de que quando Paulo se referiu ao Espírito Santo 
como Senhor, estava a reconhecer a Sua divindade. 
 
2. VERDADEIRO-FALSO. (poderia ser usados como prova de que o Espírito Santo é Divino): 
 
_____ a) Paulo referiu-se ao Espírito Santo como Senhor. 
 
_____ b) Jesus referiu-se ao Espírito Santo como Conselheiro. 
 
_____ c) Isaías (11:2) referiu-se ao Espírito do Senhor. 
 
_____ d) Pedro disse que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus. 
 
Associações do Espírito Santo com a Natureza Divina 
 
     Diversos versículos da Bíblia revelam a divindade do Espírito Santo, pelas Suas associações. Nos 
dois primeiros exemplos, listados a seguir, a divindade do Espírito Santo fica compreendida através da 
Sua associação com as outras Pessoas da Trindade. Vemos a igualdade essencial de pessoas, como 
também a igualdade essencial de divindade. 
 
1. Mateus 28:19 – a fórmula baptismal: “... baptizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito  
     Santo”. 
2. 2 Coríntios 13:13 – a bênção apostólica: “A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a  
     comunhão do Espírito Santo seja com vós todos!”. 
3. 1 Coríntios 12. Neste capítulo vemos a Igreja como o corpo místico de Cristo (v.27). Deus nomeia  
    ministros para a Sua Igreja, para ajudá-la no seu desenvolvimento (v.28). E é o Espírito Santo  
    quem, soberanamente, distribui dons entre os membros desse corpo místico (v.11). O inter- 
    relacionamento que aí percebemos só pode ser explicado com base no facto da plena igualdade de  
    cada Pessoa da bendita Trindade. Só sobre essa base é que o Espírito Santo pode exercer os  
    Seus direitos de divindade, distribuindo soberanamente os dons espirituais, conforme a Sua vontade            
    (2 Coríntios 12:4-6, 11). 
4. Actos 28:25-28. Paulo oferece-nos uma útil compreensão quanto a essa questão, quando diz que o  
    Espírito Santo proferiu as palavras registadas em Isaías 6:9-10, palavras essas que, de acordo com  
    o próprio Isaías, foram ditas por Deus. Compare esses dois textos bíblicos entre si. Essa comparação  
    revela-nos que visto que o Espírito santo é o representante ou agente de Deus Pai, Ele age em lugar  
    do Pai sobre a terra. Isto é novamente demonstrado por estes exemplos: Ele atrai os homens a  
    Cristo (João 6:44); Ele revela a verdade de Deus (João 14:26 e 16:13) e Ele guia                   
    (Romanos 8:14). 
5. Génesis 1. O esforço combinado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme se vê em       
    Génesis 1:26, onde Deus assevera: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa       
     semelhança...”. O uso de pronome plural (nós) indica a pluralidade de Pessoas na Deidade,  
    conforme já vimos na primeira lição. Fica implícito que todas as três Pessoas estiveram activas na  
    criação. 
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     Estas referências bíblicas que abordam o relacionamento entre o Espírito Santo e as outras Pessoas 
da Trindade demonstram biblicamente que o Espírito Santo é Deus, igualmente com o Pai e com o 
Filho. 
 
3. COMBINAÇÃO. Combine cada passagem bíblica com a prova que a mesma dá sobre a  divindade 
do Espírito Santo: 
 
_____ a) Actos 28:25-28 e Isaías 6:9-10    1. Pluralidade de Pessoas na Deidade, no 
           momento da criação 
_____ b) 1 Coríntios 12                 2. A obra do Espírito Santo na terra 
       3. A soberania divina 
_____ c) 2 Coríntios 13:14    4. A igualdade divina entre as Pessoas 
           da Deidade 
_____ d) Génesis 1      
 
_____ e) Mateus 28:19          
       

A PERSONALIDADE DO ESPÍRITO SANTO 
Objectivo 2. Identificar os componentes essenciais da personalidade do Espírito Santo. 
 
Os Componentes Essenciais da Personalidade 
 
     Pudemos observar na primeira lição que há três componentes essenciais na personalidade:  
1. o intelecto (a capacidade de pensar);  
2. a sensibilidade (a capacidade de sentir);  
3. a vontade (a capacidade de tomar decisões).  
 
     Examinemos os textos bíblicos que se referem ao Espírito Santo e vejamos como essas 
características se aplicam a Ele. 
     A Bíblia ensina-nos com clareza sobre a personalidade do Espírito Santo. No seu excelente 
discurso sobre a vida através do Espírito, o apóstolo Paulo concluiu referindo-se à “... intenção do 
Espírito...” (Romanos 8:27), que identifica a sua faculdade intelectual. O apóstolo também atribui 
sensibilidade ao Espírito (Romanos 15:30). Por outras palavras, ele refere-se à capacidade que o 
Espírito de Deus tem de sentir – neste caso, sentir amor, na sua capacidade de exprimir sentimentos. 
Finalmente, o apóstolo fala aos crentes de Corinto em relação aos actos soberanos do Espírito Santo, 
quando Ele se demonstra possuidor da faculdade da vontade, ao distribuir dons espirituais aos crentes, 
que Ele determina segundo a Sua vontade (1 Coríntios 12:11). Estes textos bíblicos mostram que o 
Espírito de Deus possui as qualidades essenciais da personalidade. 
 
4. COMBINAÇÃO. Combine os componentes essenciais da personalidade com a sua correcta  
definição ou descrição. 
 
_____ a) Faculdade que capacita a pessoa a tomar decisões.  1. Intelecto 
 
_____ b) Capacidade de pensar, de raciocinar, de conhecer.  2. Sensibilidade 
 
_____ c) Capacidade de sentir, de expressar emoções.   3. Vontade 
 
Outros Elementos da Personalidade 
 
     Complementando estes componentes essenciais da personalidade, existem alguns outros elementos 
que contribuem para compreendermos o que é a personalidade. Esses outros elementos são:                
1. associações pessoais; 2. actos pessoais; 3. nomes pessoais; 4. pronomes pessoais e 5. tratamento 
pessoal. Ora, todas essas características secundárias podem ser aplicadas ao Espírito Santo, conforme 
veremos a seguir. 
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1. Associações Pessoais 
     Já pudemos ver que na fórmula baptismal e na bênção apostólica, o Espírito Santo é identificado 
juntamente com o Pai e o Filho. Esta associação com outras pessoas implica personalidade. Não seria 
uma tolice se alguém tivesse de baptizar em nome do Pai, e do Filho e da força, do hálito, do poder ou 
do vento (Mateus 28:19)? Certamente que seria, pois só uma personalidade pode ser associada, nas 
suas acções, com outras personalidades. 
 
     Não há a menor sombra de dúvidas que foi baseado nisto que os apóstolos e anciãos, no momento 
do Concilio de Jerusalém, escreveram: “Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós, não vos 
impor maior encargo algum, senão estas coisas necessárias” (Actos 15:28). A personalidade do Espírito 
Santo, pois, fica claramente entendida pela Sua associação com as duas outras Pessoas da Trindade. 
      
2. Actos Pessoais 
     Quando consideramos as actividades do Espírito Santo, segundo são reveladas nas Escrituras, 
veremos como isto nos dá um entendimento mais completo sobre a Sua personalidade. Leia cada um 
destes textos bíblicos. 
 

Escritura Acto de Natureza Pessoal 

2 Pedro 1:21 O Espírito Santo revela, motiva e capacita. 

1 Coríntios 2:10 Ele sonda. 

Actos 13:2; 
Apocalipse 2:7 

Ele fala e chama pessoas ao serviço. 

João 15:26 Ele testifica. 

Actos 16:6-7 Ele dirige o Seu povo no serviço, geralmente proibindo-o  
ou restringindo-o em alguma acção. 

Romanos 8:26 Ele intercede por nós. 

João 14:26 Ele ensina. 

João 16:8-11 Ele reprova. 

João 16:13 Ele guia-nos. 

João 16:14 Ele glorifica Cristo. 

João 3:5 Ele regenera-nos. 

 
5. O que é que as actividades mencionadas em cima revelam sobre a natureza do Espírito Santo?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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3. Nomes Pessoais 
     Na véspera da Sua crucificação, Jesus revelou aos Seus discípulos que iria deixá-los. Sabendo que 
com a Sua partida eles já não teriam a Sua liderança, apoio e conselhos, Jesus disse-lhes: “E eu rogarei 
ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre” (João14:16). 
     Imediatamente Jesus identificou Aquele que tomaria o Seu lugar, o Espírito Santo (João 14:26). 
Jesus também afirmou que assim como Ele viera para revelar o Pai, assim também o Espírito Santo 
iria explicar, revelar e interpretar a natureza e a vontade de Jesus aos homens. Compare estes textos 
bíblicos: João 14:15-18, 26; 15:26 e 16:13-15. Vemos, pois, que o Espírito Santo foi chamado 
Conselheiro e que Ele foi enviado para tomar o lugar de Jesus e desempenhar o seu ministério como 
um outro Conselheiro. Esta responsabilidade exigia uma personalidade discernidora, sensível, capaz 
de agir em lugar do Filho de Deus. 
     O Espírito Santo foi enviado pelo Pai a pedido do Filho (João 15:26), para glorificar o Filho e 
ministrar às necessidades espirituais dos crentes. Ele é chamado Espírito da verdade (João 14:17), 
Espírito de vida (Romanos 8:2), Espírito de graça (Hebreus 10:29), Espírito de adopção         
(Romanos 8:15; Gálatas 4:5-7), Espírito da promessa (Actos 1:5), Espírito da santidade        
(Romanos 1:4) e também Advogado (1 João 2:1) ou Conselheiro (João 14:16, 26). Aquele que recebeu 
todos esses nomes é o mesmo Espírito Santo que glorifica Jesus, que O torna real para nós e que dá 
prosseguimento à Sua obra neste mundo. 
     O Conselheiro também é chamado Espírito Santo (Efésios 4:30), Espírito de Jesus (Actos 16:7), 
Espírito de Cristo (Romanos 8:9), Espírito de Jesus Cristo (Filipenses 1:19) e Espírito de Deus          
(1 João 4:2). Embora os nomes possam diferir uns dos outros, a referência, em todos estes casos, é 
sempre à mesma Pessoa. Os vários nomes simplesmente identificam diferentes aspectos da Sua 
natureza e do Seu trabalho. 
 
4. Pronomes Pessoais 
     Talvez já tenha notado o quanto a Bíblia concentra a atenção sobre o Espírito Santo, nos capítulos 
14 a 16 do evangelho de João. É significativo que João tenha usado pronomes pessoais para chamar a 
nossa atenção para a personalidade do Espírito Santo. Por exemplo, o pronome pessoal masculino 
ekeinos (no original grego) é usado em João 16:13, referindo-se ao Espírito Santo, reconhecendo assim 
a Sua personalidade. Esse é o mesmo pronome usado em relação a Jesus, em 1 João 2:6; 3:3, 5, 7, 16. 
 
5. Tratamento Pessoal 
     Finalmente, o facto de que o Espírito Santo é objecto de tratamento pessoal, também aponta para a 
Sua personalidade. A Bíblia demonstra que Ele pode ser tentado e submetido a teste (Actos 5:9), pode 
ser entristecido (Efésios 4:30), podemos mentir-Lhe (Actos 5:3), podemos blasfemar contra Ele ou 
falar contra Ele (Mateus 12:31-32), podemos resistir-Lhe (Actos 7:51) e também podemos insultá-Lo 
(Hebreus 10:29). Uma mera força impessoal não pode ser tratada como uma pessoa nem seria capaz 
de ter atitudes próprias duma pessoa. 
 
6. Quais destes termos podem ser usados correctamente para descrever o Espírito Santo?  
 
a) Conselheiro     h) Alguém que é submetido a um teste 
b) Guia      i) Pessoa 
c) Força impessoal    j) Mestre 
d) Ele      I) Intelectual 
e) Deidade     m) Soberano 
f) Advogado     n) Alguém que se emociona 
g) Uma coisa     o) Alguém que podemos insultar 
 
     Reconhecer a personalidade do Espírito Santo é importante. Quando compreendemos que Ele é 
uma personalidade distinta da Deidade, então vemos que Ele é digno da nossa adoração, da nossa fé, 
do nosso amor, das nossas honrarias. O nosso interesse deveria permitir-Lhe controlar-nos e usar-nos 
para a Sua honra e glória. 
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O MINISTÉRIO DO ESPÍRITO SANTO 
 
     Já vimos um dos aspectos do ministério do Espírito Santo, quando Ele agiu juntamente com o Pai e 
o Filho, na obra da criação. Em relação a esse envolvimento, diz o salmista: “Envias o teu Espírito, e 
são criados, e assim renovas a face da terra” (Salmo 104:30). Esta referência, como verá, também, fala 
em relação ao papel do Espírito na manutenção e cuidado pela criação. 
     Quando o profeta Isaías discutia sobre a infinita grandeza do poder de Deus na criação e na 
providência (os cuidados ou orientações divinas), perguntou: “Quem guiou o Espírito do Senhor? e que 
conselheiro o ensinou?” (Isaías 40:13). Ao considerarmos esta questão, começamos a reconhecer as 
limitações da capacidade humana para conhecer os mistérios de Deus. Portanto, só podemos responder 
a essa pergunta dizendo que não podemos compreender muito sobre o Espírito Santo, mas podemos 
ser tocados, abençoados e dirigidos pela Sua presença, recebendo forças da parte do Seu poder. 
Podemos ver os efeitos do Seu ministério, da mesma maneira que podemos ver os efeitos do vento, 
embora não compreendamos os seus mistérios (João 3:8). 
     Apesar do homem finito não poder compreender a plena extensão das infinitas actividades do 
Espírito de Deus, podemos examinar algumas áreas gerais das Suas actividades, que nos são reveladas 
nas Escrituras. Estas revelações através das Escrituras fornecem-nos um quadro razoavelmente 
completo da pessoa do Espírito Santo, como também do Seu ministério. Consideraremos, portanto, o 
Seu ministério, em relação a três pontos: 1. o mundo não-crente; 2. o crente individual; e 3. a Igreja 
como um todo. 
 
Em Relação ao Mundo Não-Crente 
Objectivo 3. Seleccionar exemplos de maneiras pelas quais o Espírito Santo ministra ao mundo 
incrédulo, aos crentes individualmente e à igreja. 
 
     Além do Seu envolvimento na criação e na providência, o Espírito Santo também se envolve com o 
mundo nao-crente. De acordo com João 16:8-11, Ele convence os homens do pecado, da justiça e do 
juízo. 
 
1. Ele Convence do Pecado 
     Jesus ensinou que quando vier o Espírito Santo “... convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do 
juízo. Do pecado, porque não crêem em mim” (João 16:8-9). O Espírito Santo convence os homens da 
pecaminosidade daqueles que não confiam em Jesus Cristo. 
      
2. Ele Convence da Justiça 
     “Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais” (João 16:10). Por outras palavras, o 
Espírito Santo revela aos homens a rectidão do Senhor Jesus Cristo e a falta de rectidão de todas as 
outras pessoas. Ele relembra-lhes que, por causa do triunfo de Jesus sobre o pecado, agora Deus 
declara os pecadores como justos, capacitando-os a tornarem-se justos, através da fé em Cristo. 
 
3. Ele Convence do Juízo 
     “E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado” (João 16:11). O Espírito Santo convence 
os não-crentes do julgamento, mostrando-lhes a relação entre a morte e a ressurreição de Cristo, por 
um lado, e o julgamento do mundo, por outro lado. Por meio da Sua morte e ressurreição, Ele tornou-
se vitorioso sobre o inimigo, Satanás, que está condenado à morte eterna. Assim, a cruz significou o 
pagamento duma dívida: a pena imposta ao pecado. Também significa providenciar expiação por 
todos aqueles que aceitam esse pagamento e o cancelamento do poder do pecado e de Satanás. 
     O ensino de Jesus sobre o ministério do Espírito Santo (João 14:16-17, 26; 15:26; 16:5-15) leva-
nos a concluir que, na ausência do nosso Senhor Jesus Cristo deste mundo e em favor do Pai, o 
Espírito Santo é Aquele que dá testemunho aos incrédulos. O Espírito Santo convence-os do pecado e 
atrai-os a Cristo (João 6:44). Em seguida, Ele ilumina o crente em relação às suas responsabilidades 
espirituais (1 João 1:9). 
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7. VERDADEIRO-FALSO (em relação a como o Espírito Santo ministra ao muno nao-crente). 
 
_____ a) O Espírito Santo mostra ao indivíduo injusto que a única maneira dele se tornar justo é pela 
   fé na expiação de Cristo. 
_____ b) Pela Sua presença no mundo, o Espírito Santo obteve a vitória final sobre Satanás. 
 
_____ c) É ao revelar que Cristo pagou a pena pelos nossos pecados, duma vez  por todas, que o 
   Espírito Santo é capaz de convencer os não-crentes do julgamento divino. 
_____ d) O Espírito Santo convence os não-crentes do pecado. 
 
Em Relação aos Crentes Individuais 
 
A Sua Ajuda 
Objectivo 4. Explicar seis maneiras através das quais o Espírito Santo ajuda os crentes. 
 
     Consideremos o ministério do Espírito Santo em relação aos crentes, sob duas categorias: 1. a Sua 
ajuda; e 2. o Seu baptismo. Jesus disse aos Seus discípulos que convinha que Ele os deixasse, pois só 
assim o Espírito Santo viria para ajudá-los (João 16:7). Ficamos admirados ao ver as muitas diferentes 
formas de ajuda que os crentes podem receber da parte d’Ele. 
 
1. Tornamo-nos crentes através da actuação do Espírito Santo 
     Quando éramos não-crentes, estávamos espiritualmente mortos; mas quando vimos para Deus com 
arrependimento e fé, nascemos espiritualmente. Tornamo-nos uma nova criatura (2 Coríntios 5:17). 
Nascemos do alto, pelo poder do Espírito do Senhor, e recebemos uma nova natureza. Esta experiência 
é chamada regeneração pelos teólogos (João 3:5-7; Efésios 2:5; Tito 3:5). 
 
2. Do Espírito Santo é que recebemos poder para testificar (Actos 1:8) 
     Surgem problemas quando tomamos a decisão de anunciar as boas-novas às outras pessoas. 
Circunstâncias, pessoas e espíritos malignos procuram impedir-nos. Precisamos dum poder especial 
para superarmos todos esses obstáculos. O Espírito de Deus é a fonte do poder que precisamos para 
que o nosso testemunho cristão seja eficaz. 
 
3. O Espírito Santo ministra-nos como um mestre (João 14:26; 15:26; 16:13) 
     Posso não pertencer a alguma aula privilegiada, mas, quando rogo ao Espírito pela Sua ajuda, Ele 
ensina-me. Ele está mais disposto a revelar-me as verdades divinas do que qualquer outro ser             
(1 Coríntios 2:12-14). 
 
4. Também recebemos a ajuda do Espírito intercedendo em nosso favor 
     Isto significa que Ele apresenta as nossas necessidades perante o nosso Pai celestial. Já não se 
sentiu incapaz de orar perante certas situações? Há ocasiões em que não temos força para orar. É 
nesses momentos que podemos contar com a intercessão do Espírito Santo em nosso favor     
(Romanos 8:26). 
 
5. O Espírito Santo guia-nos dia após dia na direcção duma vida cristã vitoriosa 
     Quando somos regenerados e o Espírito Santo vem residir na nossa vida, descobrimos que temos 
duas naturezas: uma delas voltada para o que é natural ou físico e a outra voltada para o que é 
espiritual. Descobrimos que o nosso corpo continua sujeito às tentações da carne. A luta pela qual 
então passamos, entre o bem e o mal que há dentro de nós, é descrito com detalhes no capítulo 7 de 
Romanos. Neste texto bíblico, escreveu Paulo: “Porque eu sei que, em mim, isto é, na minha carne, não 
habita bem algum; e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem”           
(Romanos 7:18). Aqui, o apóstolo não levou em conta a ajuda que nos é dada pelo Espírito Santo; mas, 
no capítulo 8 dessa mesma epístola, ele menciona o Espírito Santo dezanove vezes em ligação com a 
vida cristã vitoriosa. O controle do Espírito Santo sobre a vida do crente é o segredo da vitória sobre o 
pecado. O Espírito está determinado em levar-nos ao desenvolvimento espiritual; Ele quer mostrar-nos 
como podemos dominar a nossa natureza egoísta (Romanos 8:1-14). 
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     O lugar e a importância que damos ao Espírito Santo na nossa vida cristã, é que determinará o 
nosso carácter. O homem não nasce com hábitos pré-fixados. O carácter dum homem resulta dos 
hábitos que ele desenvolve através de actos repetidos. O carácter do homem natural, que vive só para 
satisfazer os seus impulsos físicos, é um espectáculo patético e deprimente. Mas o carácter do homem 
espiritual, que permite que o Espírito Santo guie a sua vida, é inteiramente diferente disto, conforme 
veremos. A solução dada pelo apóstolo Paulo é a seguinte: “... Andai em Espírito, e não cumprireis a 
concupiscência da carne” (Gálatas 5:16). 
 
6. O Espírito Santo produz em nós o fruto bendito da vida cristã 
     Certo amigo perguntou-me, por que motivo um grupo de pessoas, que dizia ter um relacionamento 
muito íntimo com o Espírito Santo, se vangloriava diante de outras pessoas de serem muito espirituais. 
Esse amigo disse que não podia imaginar o Espírito Santo vangloriar-se acerca de Si mesmo. Tive de 
concordar prontamente com ele. Para evitarmos a carnalidade (que consiste em ceder aos desejos da 
carne) e a espiritualidade superficial, precisamos de andar no Espírito. 
     Andar no Espírito subentende que o indivíduo depende continuamente d’Ele, crendo que Ele o 
ajudará a andar correctamente em qualquer área da vida. Apesar de nunca nos ser prometida uma vida 
caracterizada pela perfeição sem pecado, seremos maravilhosamente transformados, à medida em que 
formos cheios e controlados pelo Espírito. Em vez de manifestarmos as obras da carne                  
(Gálatas 5:19-21), produziremos o fruto do Espírito. “Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança” (GáIatas 5:22-23). Estas qualidades, 
colectivamente intituladas “fruto do Espírito”, são características do Espírito Santo. Devemos 
examinar cuidadosamente as nossas atitudes, os nossos relacionamentos e os nossos actos, para 
vermos se retratam essas características, ou se nos falta algum aspecto do fruto do Espírito. (Quanto a 
um estudo mais detalhado sobre o assunto do Espírito, ver o curso do ICI intitulado Vida Abundante – 
Um Estudo Sobre o Carácter Cristão.) 
 
8. Apresente seis maneiras pelas quais o Espírito Santo ajuda os crentes, com base nas seis palavras 
apresentadas em seguida: 
 
a) Regeneração: _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Testemunho: _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Ensino: _________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Intercessão: ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Orientação: ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f) Fruto: ___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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O Seu Baptismo 
Objectivo 5. Identificar termos relacionados como baptismo no Espírito Santo. 
 
     O relacionamento íntimo que há entre o Espírito Santo e o crente tem sido ilustrado na Bíblia por 
diversos termos descritivos. Um deles chama-se baptismo, o que, conforme já vimos, significa    
“imersão” (Mateus 3:11; Actos 1:5). O que acontece quando uma pessoa é imersa na água? Fica 
inteiramente molhada! A água cobre-a totalmente. Quão glorioso é saber que é possível, para nós seres 
humanos, que o Senhor Deus nos sature completamente (nos encha inteiramente) com Ele próprio! 
     Um outro termo usado para descrever a relação do crente com o Espírito é o enchimento             
(Actos 2:4 e 4:31). Quando uma taça fica cheia, não tem capacidade para receber mais nada. E, de 
igual modo, o Espírito Santo deseja dar-nos tanto do Seu poder e da Sua glória, que seremos incapazes 
de receber mais da parte d’Ele. E só então teremos o poder, a sabedoria e a unção necessários para 
agradar a Deus e para O servir com eficácia, dentro do corpo de Cristo. Podemos ser cheios com o 
Espírito em repetidas ocasiões, tal como sucedeu aos cristãos primitivos. À medida que vai aumen-
tando a nossa capacidade, Ele continuará a encher-nos a novos níveis, com a Sua divina plenitude. Os 
crentes são aconselhados: “... enchei-vos do Espírito” (Efésios 5:18). Oxalá desejássemos permanecer 
sempre cheios do Espírito! 
     Uma terceira maneira de encararmos esse relacionamento é dizer que o Espírito é derramado sobre 
nós (Joel 2:28-29). Esta profecia fala sobre as chuvas do Outono, que os agricultores de Israel 
esperavam com ansiedade, para que as suas plantações amadurecessem plenamente e a tempo, para a 
colheita. Oxalá fôssemos tão desejosos, pelo derramamento do Espírito Santo sobre as nossas igrejas e 
sobre as nossas vidas, para que pudéssemos desenvolver todo o potencial que nos foi dado, para 
promover a glória de Deus. 
     O Novo Testamento ensina que para que essa obra especial do Espírito Santo se inicie nas nossas 
vidas, conforme é indicado pelos termos que acabamos de apresentar, teremos de receber uma expe-
riência inicial. Porém, o baptismo inicial no Espírito não deveria ser visto como o ponto mais alto do 
nosso andar com Ele. 
     Baseado na experiência dos crentes, no registo do livro de Actos, sabemos que, após o baptismo 
inicial no Espírito (Actos 2), eles receberam adicionalmente mais do Espírito (Actos 4:31). Uma vez 
que foram introduzidos na vida com o Espírito, eles passaram a andar com Ele, crescendo em estatura 
espiritual. Para exemplificar, comparar isto com 2 Coríntios 3:18; Romanos 8:29 e 2 Pedro 3:18. Esse 
relacionamento deveria tornar-se mais belo em cada dia. Deveríamos ver um genuíno crescimento 
espiritual, à medida que o tempo passa. É que, tendo iniciado em nós uma boa obra, o Espírito Santo 
levá-la-á até ao fim, se andarmos com Ele (Filipenses 1:6). 
 
9. Complete as afirmações seguintes, escrevendo nos espaços em branco uma destas três palavras, 
conforme melhor se ajustarem à descrição que estiver a ser dada: baptismo, enchimento, derrama-
mento. 
 
a) Do ponto de vista divino, o baptismo no Espírito Santo é visto como _________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Os crentes não-baptizados que procuram o primeiro passo da vida no Espírito precisam de _______ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) O elemento que se refere a capacidade do crente para o Espírito é ___________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
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Os Seus Símbolos 
Objectivo 6. Dizer como poderá aplicar à sua vida o conceito representado por cada símbolo do 
Espírito, para que possa servir melhor o Senhor. 
 
     Não podíamos concluir este estudo sobre a doutrina do Espírito Santo e o seu ministério para com 
os crentes sem mencionar os símbolos bíblicos que descrevem algum aspecto do Seu trabalho.      
Verifique cada uma das referências bíblicas no exercício que se segue para descobrir como cada 
símbolo é empregado. 
 

Versículo Símbolo Descrição 

1.  Mateus 3:11 Fogo O fogo queima as impurezas. 

2.  Mateus 3:16 Pomba A pomba representa a mansidão. 

3.  1 Reis 19:16 
1 João 2:20 

Azeite da unção 
pelo Espírito Santo 

Reis e profetas, no Antigo Testamento, eram ungidos com 
azeite, em sinal de aprovação do Senhor ao serviço deles. 

4.  Lucas 11:13 Dom O Espírito Santo é o dom do Pai para nós. 

5.  João 7:37-39 Rios de água viva O Espírito Santo enche-nos até transbordar com nova vida. 

6.  2 Coríntios 1:22 
Efésios 1:13-14 

Selo ou depósito 
O Espírito Santo é nos dado como garantia da nossa vida 

eterna com o Pai. 
7.  João 20:22; 

Ezequiel 37:9, 14 
Sopro 
Vento 

O Espírito Santo é o sopro de Deus, que nos dá vida. 

 
10. Faça uma lista dos símbolos. Diga como poderá aplicar o conceito que cada símbolo representa na 
sua vida, para que possa servir melhor o Senhor. Este exercício ajudá-lo-á a descobrir algumas 
verdades sobre a obra do Espírito Santo na sua vida e a alegria que vem  através d’Ele. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Em Relação à Igreja 
Objectivo 7. Combinar as descrições sobre a capacitação dada pelo Espírito Santo para o serviço 
cristão, com as reacções do crente a esse poder. 
 
     A nossa discussão sobre as maneiras como o Espírito Santo ministra ao mundo não-crente e aos 
crentes fornece-nos uma base para considerarmos o Seu ministério em favor do corpo místico de 
Cristo como um todo unido, como uma colectividade. 
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     No tempo do Antigo Testamento, o povo de Deus beneficiou muito com o ministério do Espírito 
Santo, quando Ele ungia pessoas seleccionadas para algum serviço especial. Porém, no Novo 
Testamento, esse ministério ainda é mais evidente, porque é contínuo e não se limita a qualquer grupo 
específico de crentes. Vejamos como e por qual motivo o ministério do Espírito Santo, no período do 
Novo Testamento, difere das Suas actividades nos tempos do Antigo Testamento. 
     Por ocasião do baptismo de Jesus, João Batista proclamou-o como Aquele que baptizava no 
Espírito Santo (João 1:33). Como resultado dessa obra remidora, Jesus abriu o caminho para os Seus 
seguidores serem baptizados no Espírito Santo, recebendo assim o Conselheiro. O Espírito Santo é o 
próprio representante de Jesus, que veio para habitar para sempre com os crentes (João 14:16). Após a 
Sua ressurreição, Ele anunciou aos Seus discípulos que eles seriam baptizados no Espírito Santo 
dentro de poucos dias e que, como resultado disso, receberiam poder (Actos 1:5, 8). 
     Diferentemente das unções especiais para alguma tarefa específica, como nos dias do Antigo 
Testamento, esta nova experiência – o baptismo no Espírito Santo – iria ser a capacitação básica para o 
crente ter uma vida espiritual e um serviço cristão coerente e eficaz. O Espírito Santo veio para ser um 
residente permanente naqueles que recebessem Cristo (João 7:38-39; 14:17). O resultado desta 
presença habitadora e poderosa seria um desenvolvimento espiritual dramático, quando os seguidores 
de Jesus compartilhassem da sua fé e experiência uns com os outros. 
     Assim, na experiência do Novo Testamento, os crentes podem contar com a presença permanente 
do Espírito Santo neles, o que os capacita a viverem vidas santas e servirem Deus de maneira 
aceitável. Os crentes já não dispõem apenas dum modelo externo (a lei) para moldarem as suas vidas 
segundo este, conforme acontecia nos dias do Antigo Testamento, mas sem qualquer força 
capacitadora para eles poderem cumprir os requisitos da lei, exceptuando as suas próprias boas 
intenções. Visto que o Espírito agora reside nos membros da Igreja cristã, dirigindo as suas actividades 
colectivas, eles têm a capacidade de levar por diante a obra e a vontade de Deus à face da terra. 
 
11. COMBINAÇÃO. Combine o período de tempo com as descrições das actividades do Espírito nas 
vidas das pessoas. Este exercício ajudá-lo-á a ver a diferença entre as actividades do Espírito no 
Antigo Testamento e essas mesmas actividades nos dias do Novo Testamento. 
 
_____ a) Vinha para cumprir certos ministérios e então    1. Antigo Testamento 
    retirava-se.        2. Novo Testamento 
_____ b) Vem habitar em todos aqueles que recebem   
    Cristo.   
_____ c) A Sua presença é interna e pessoal. 
 
_____ d) A Sua presença é externa e impessoal. 
 
_____ e) As pessoas são baptizadas no Espírito simplesmente  
   por O terem recebido. 
_____ f) Unção ocasional de certas pessoas, por razões  
    específicas. 
 
     Não só os seguidores de Jesus recebem o poder de serem testemunhas eficazes, como também são 
dotados para defender o evangelho com sucesso. Este é um cumprimento directo do que diz o texto de 
Marcos 13:9-11. Em certa ocasião, Pedro mostrara-se incapaz de defender o seu relacionamento com 
Jesus (Mateus 26:69-75). Mas, após várias experiências significativas, que incluíram ele ser 
testemunha da ressurreição de Jesus e ter sido cheio com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro 
recebeu coragem e ousadia para pregar (Actos 2), bem como ousadia para apresentar uma defesa 
racional da sua fé (Actos 4:8-20). 
     Complementando, o Espírito Santo controla a missão evangelizadora da Igreja, orientando os Seus 
servos para onde devem ir e para onde não devem ir (Actos 13:2; 16:6-7). Através desta orientação 
divina, os primitivos cristãos atingiram centros populacionais importantes que se tornaram vitais na 
continuação da missão da Igreja, que é a de pregar o evangelho a toda criatura (Marcos 16:15). Nos 
primeiros esforços missionários e evangelísticos da Igreja cristã, foi o Espírito Santo quem separou  
Paulo e Barnabé para servirem, ordenando-os para esse ministério (Actos 13:2). 
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     O Espírito Santo também dirigiu os crentes na devida administração da Igreja. Quando o 
cristianismo cresceu e atravessou fronteiras nacionais, culturais e religiosas, surgiram questões que 
requeriam respostas coerentes com as Escrituras e com o amor cristão. Os preconceitos humanos 
naturais ameaçavam dividir o corpo de Cristo; mas a liderança do Espírito Santo permitiu que Tiago e 
os outros apóstolos resolvessem as dificuldades e dessem sábios conselhos (Actos 15:28-29). Isto 
capacitou a Igreja a crescer ainda mais rapidamente, desenvolvendo um espírito de unidade. 
     Através da Sua contínua orientação, o Espírito Santo conduziu Paulo e outros cristãos a darem o 
encorajamento, consolo, ensino doutrinário, advertência e a disciplina necessária à Igreja, através de 
epístolas inspiradas. Por exemplo, Paulo abordou a questão específica da conduta na igreja local de 
Corinto, em termos de responsabilidades sociais (1 Coríntios 7:40). O escritor da epístola aos Hebreus 
explicou a questão da disciplina como um processo de desenvolvimento espiritual, pelo qual Deus leva 
os crentes na direcção da maturidade espiritual (Hebreus 12:4-11). 
     Neste processo de amadurecimento, o Espírito Santo, como um sábio administrador, prepara cada 
crente com os dons que são necessários para efectuar a Sua função no mundo e no seio da Igreja, o 
corpo místico de Cristo. Compare Romanos 12:4-8; 1 Coríntios 12:1-28 e Efésios 4:11-16. Escreveu 
Paulo: “E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo, em todos. Mas, a 
manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil” (1 Coríntios 12:6-7). 
     
     O Espírito Santo, portanto, dá à Igreja estas capacidades: 
 
1. Poder para evangelizar. 
2. Sabedoria e coragem necessárias para defender a fé. 
3. Dons apropriados para servir o corpo inteiro de Cristo, bem como a membros individuais. 
4. Liderança humana para dirigir o trabalho cristão.  
5. Visão e inspiração necessárias para cumprir a Grande Comissão. 
 
12. COMBINAÇÃO. Combine as descrições sobre os ministérios do Espírito com a reacção dos 
crentes  que melhor se ajusta a cada descrição:  
 
_____ a) Os crentes tornam consciência da necessidade  1. Doa o poder básico para 
               de atingir os incrédulos e desejam ter a           a vida e o serviço cristão 
   oportunidade de fazê-lo.     2. Dá dons espirituais 
_____ b) Os crentes agem na igreja local como um corpo  3. Confere visão e orientação 
    unido, cada qual cumprindo o seu ministério  4. Resolve problemas 
    especializado.      5. Concede sabedoria e 
_____ c) Os crentes são baptizados no Espírito Santo.       ousadia 
  
_____ d) Os crentes são capacitados a defender  o evangelho. 
 
_____ e) Os crentes dependem da Bíblia e da oração, ao    
    enfrentarem dificuldades e decisões difíceis.    . 
 
     Está a ver o quanto precisamos de depender do Espírito Santo quanto à vida espiritual, à força, à 
visão espiritual, à eficácia no serviço, à ajuda em tempos de testes e para que cheguemos à maturidade 
e à vitória pessoal? Louve o Espírito Santo. Ame a Sua presença na sua vida. Deseje crescer e desen-
volver-se, tornando-se uma pessoa espiritual, conforme Ele quer que seja. Que sempre tenha 
consciência da presença dessa Pessoa, que veio viver em si. Mostre-se sensível para com a Sua voz, os 
Seus apelos, a Sua correcção e as Suas admoestações. Que cada pensamento, conversa e acto seu, 
reflictam a consciência que tem da posição de liderança que Ele exerce na sua vida. Então o seu 
caminho tornar-se-á espiritualmente próspero e a sua vida cristã será verdadeiramente bem-sucedida. 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____  1. As características da Deidade – eternidade, omnipotência, omnipresença e omnisciência –  
    podem ser aplicadas ao Espírito Santo. 
_____  2. O termo Senhor é usado nos escritos do apóstolo Paulo, referindo-se ao Espírito Santo, 
    embora ele usasse esse título só para indicar a Deidade. 
_____  3. A bênção apostólica e a fórmula baptismal mostram a igualdade essencial de pessoas, na 
    Trindade divina. 
_____  4. Pela Sua própria natureza, o Espírito Santo é um ser impessoal, com características    
    semelhantes às do vento. 
_____  5. Actos pessoais, nomes pessoais, associações pessoais, pronomes pessoais e um tratamento 
    pessoal são elementos que implicam fortemente que o Espírito Santo seja uma    
    personalidade.  
_____  6. Visto que somos seres finitos, ao passo que o Espírito Santo é infinito, somos incapazes de 
    compreender qualquer coisa sobre a Sua pessoa e as Suas realizações. 
_____  7. O Espírito Santo não trata com pessoas pecaminosas, sem santidade. 
 
_____  8. Os crentes recebem a ajuda especial do Espírito através da Sua intercessão em seu favor. 
 
_____  9. Pedro ensinou que a experiência pessoal do indivíduo é mais digna de confiança como guia 
    para a nossa fé e prática do que a Palavra de Deus.  
_____ 10. Uma das grandes diferenças entre o ministério do Espírito, para o Israel do Antigo     
      Testamento e a Igreja do Novo Testamento é que, no Novo Testamento, Ele vem residir 
       nos crentes. 
_____ 11. O ministério do Espírito limita-se ao anúncio do evangelho àqueles que ainda não se          
                 converteram e à defesa do evangelho perante os representantes do governo. 
_____ 12. O Espírito Santo é um administrador digno de confiança, em situações problemáticas. 
 
_____ 13. Na medida em que é permitido ao Espírito Santo levar os crentes à vitória sobre a sua 
      natureza pecaminosa, eles vão-se tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. 
_____ 14. A vida no Espírito começa quando somos salvos. 
 
_____ 15. Quando o crente recebe o baptismo no Espírito, já atingiu toda a sua maturidade 
       espiritual. 
_____ 16. O baptismo no Espírito é a base para o maior crescimento no Espírito e na vida cristã. 
 
_____ 17. O Espírito Santo é nos dado como uma garantia da vida eterna junto ao Pai. 
 
_____ 18. A unção com o azeite representa a pureza do Espírito Santo. 
 
_____ 19. O baptismo no Espírito é comparado a um riacho de águas vivas, nas Escrituras. 
 
_____ 20. A presença do Espírito em nós é a garantia de que sempre nos mostraremos santos e  
           plenamente eficazes. 
 
 
Antes de começar a estudar a Quinta Lição, não se esqueça de completar o Exame da Unidade 1, 
enviando-o para o escritório do ICI. 
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Respostas às Perguntas de Estudo 
 
1. a) 4. Eternidade    
    b) 3. Omnipresença     
    c) 1. Omnipotência  
    d) 2. Omnisciência 
 
7. a) V 
    b) F; (Cristo, pela Sua morte e  ressurreição, obteve a vitória sobre Satanás.) 
    c) V 
    d) V 
 
2. a) V 
    b) F; o termo Conselheiro é uma descrição duma das muitas funções do Espírito Santo. 
    c) V 
    d) V 
 
8. A sua resposta. Deveria ser semelhante ao seguinte: 
    a) Pela regeneração, o Espírito Santo põe-nos na família de Deus. 
    b) Ele dá-nos poder para testificar. 
    c) Ele ensina-nos. 
    d) Ele ora ao Pai em nosso favor (intercede por nós). 
    e) Conforme Lhe permitimos, Ele guia-nos a uma vida vitoriosa, parecida com a de Cristo. 
    f) Ele produz o fruto espiritual (o carácter cristão) em nós, quando permitimos que Ele nos controle  
        a vida. 
 
3. a) 2. A obra do Espírito Santo na terra 
    b) 3. A soberania divina 
    c) 4. A igualdade divina entre as Pessoas da Deidade 
    d) 1. Pluralidade de Pessoas na Deidade, no momento da criação  
    e) 4. A igualdade divina entre as Pessoas da Deidade 
 
9. a) derramamento    
    b) baptismo  
    c) enchimento 
 
4. a) 3. Vontade     
    b) 1. Intelecto  
    c) 2. Sensibilidade 
 
10. A sua resposta poderia ser: 
      Fogo: O Espírito Santo purifica-me. 
      Pomba: Ele guia-me mansamente. 
      Azeite da unção: O Espírito unge-me para servir com eficácia.  
      Dom: O Espírito Santo é o excelente dom do Pai para mim. 
      Agua viva: Ele enche-me até transbordar, conferindo-me vida. 
      Selo ou depósito: O Espírito Santo é a garantia divina para mim de que herdarei o Seu reino eterno. 
      Sopro, vento: O Espírito Santo dá-me (sopra em mim) a vida eterna. 
 
5. Elas revelam que Ele realiza actividades que são só possíveis por parte duma pessoa, que não      
    podem ser feitas por alguma mera força impessoal. Portanto, elas salientam a personalidade do    
    Espírito Santo. 
 
 
 



 73 

11. a) 1. Antigo Testamento   d) 1. Antigo Testamento 
      b) 2. Novo Testamento  e) 2. Novo Testamento 
      c) 2. Novo Testamento  f) 1. Antigo Testamento 
  
6. Deveria ter posto um círculo em torno de todos esses pontos, exceptuando c) (força  impessoal) e 
g) (uma coisa). Nenhuma dessas expressões pode ser aplicada ao Espírito Santo. 
 
12. a) 3. Confere visão e orientação 
      b) 2. Dá dons espirituais 
      c) 1. Doa o poder básico para a vida e o serviço cristãos 
      d) 5. Concede sabedoria e ousadia 
      e) 4. Resolve problemas 
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Unidade 2 
OS SÚBDITOS DE DEUS 

 
 
 

 


