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LIÇÃO 2 
Uma Pessoa Divina 

 
     O Espírito Santo é um membro da Divindade, co-igual com Deus Pai e com Deus Filho. Em todas 
as partes das Escrituras, a partir da criação e continuando até o capitulo final do Apocalipse, vemos o 
Espírito Santo agindo juntamente com os outros membros da Trindade no decurso da história humana. 
Mas a obra do Espírito nas vidas dos homens entrou numa nova fase depois da ascensão de Cristo à 
destra do Pai (Actos 1:1-9). 
     Nós, que temos conhecimentos limitados, não podemos compreender plenamente o conceito da 
Trindade – um só Deus, mas três Pessoas distintas que agem em perfeita união e cooperação. No 
Antigo Testamento, Deus Pai falou pelo Seu Espírito por intermédio dalgumas poucas pessoas 
seleccionadas. Jesus, o Filho, era Deus encarnado, Deus feito carne, revelando-nos o Pai no Seu 
ministério terreno. Deus, o Espírito Santo, foi enviado pelo Pai e pelo Filho para operar através do 
corpo de Cristo, a Igreja. 
     Nesta lição veremos que o Espírito Santo é uma pessoa divina o terceiro membro da Trindade, 
digna da nossa honra e obediência. Ele é uma pessoa divina que anseia por ministrar diariamente nas 
nossas vidas, conformando-nos à imagem do Filho e guiando-nos para o Seu serviço. O Espírito Santo 
nunca atrai a atenção para Ele mesmo; sempre nos aponta ao Salvador, Jesus Cristo. Permitiu que esta 
pessoa divina habitasse dentro de si? Ele é seu Consolador, seu Companheiro, seu Guia? Deixe-O falar 
ao seu coração enquanto estuda esta lição. 
 
Esboço da Lição 
ASSOCIAÇÃO DIVINA 
ATRIBUTOS DIVINOS 
ACLAMAÇÃO DIVINA 
SUFICIÊNCIA DIVINA 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Dar evidências bíblicas da divindade do Espírito Santo, baseadas na associação divina, nos atributos 
    divinos, e na aclamação divina. 
2. Aplicar à sua vida pessoal o ensino sobre a divindade do Espírito Santo. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição da maneira descrita nas actividades de aprendizagem para a Lição 1. Leia o conteúdo 
    da lição, procure e leia todos os textos bíblicos dados, e responda às perguntas do estudo. 
2. Procure no glossário as definições de quaisquer palavras-chave que não souber. Se houver outras 
    palavras que não compreender, procure as definições delas no seu dicionário. 
3. Faça o Auto-Teste e compare as suas respostas com aquelas que são dadas no fim deste manual de 
    estudos. 
 
Palavras-Chaves 
Encarnado    
Omnipotente 
Omnipresente   
Omnisciente 
Trindade    
Três em Um 
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ASSOCIAÇÃO DIVINA 
Objectivo 1. Escolha uma definição do Espírito Santo que reflicta a Sua associação com Deus Pai e 
Deus Filho, baseado nos textos bíblicos dados. 
 
     Qualquer motivo para crer na divindade do Pai ou do Filho pode ser aplicado igualmente ao 
Espírito Santo. O apóstolo Pedro declara categoricamente que o pecado contra o Espírito Santo é 
pecado contra Deus (Actos 5:3-4). Aqui, a divindade do Espírito Santo é asseverada de modo 
inequívoco. Embora Ele seja uma pessoa separada, as associações do Espírito Santo com os outros 
membros da Trindade são tão estreitas que Ele tem sido chamado, em tempos diferentes, “O Espírito de 
vosso Pai” (Mateus 10:20) e “O Espírito de Cristo” (Romanos 8:9). 
     Há muitas evidências bíblicas que nos revelam que o Espírito Santo está associado com os outros 
membros da Divindade como pessoa distinta e divina, no mesmo nível que o Pai e o Filho, e em união 
perfeita com eles. Olhemos algumas das evidências bíblicas. 
 
A Fórmula Baptismal 
 
     O próprio Jesus deu reconhecimento igual ao Espírito Santo quando deu este mandamento aos Seus 
discípulos: 
 
“Portanto ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado” (Mateus 28:19-20). 
 
     A partir daquele tempo, muitos crentes seguiram esta fórmula e foram baptizados em nome do Pai, 
do Filho, e do Espírito Santo, o Deus Três em Um. Note que neste mandamento Jesus não usou o 
plural “nos nomes de”. Esta é evidência adicional em prol da unidade da Trindade. 
     Esta associação é vista claramente no baptismo de Jesus por João Batista. 
 
1. Leia João 1:25-34 e Lucas 3:15-16, 21-22, e responda as seguintes perguntas: 
 
a) Quais as duas maneiras em que o Espírito Santo está mencionado com o baptismo de Jesus? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Qual versículo indica que Deus Pai também estava associado com o baptismo de Jesus? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
A Bênção Apostólica 
 
     Uma das bênçãos mais amadas e mais frequentemente citadas na Igreja é outro testemunho das 
Escrituras à divindade do Espírito Santo. Encontra-se em 2 Coríntios 13:14 onde o apóstolo Paulo 
encerra a sua segunda carta aos crentes coríntios com estas palavras: “A graça do Senhor Jesus Cristo, 
e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos”. 
     Este texto bíblico não somente associa o Espírito Santo com o Pai e o Filho no nome, como 
também no ministério. Os três atributos dados às três Pessoas na Trindade neste texto das Escrituras, 
bem pode lembrar-nos da maneira muito significante em que cada uma delas já tocou na nossa vida: o 
amor imorredouro do Pai, que nos amou tanto que nos deu Seu próprio Filho amado; a graça que 
nunca falha do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós enquanto éramos ainda pecadores; e o 
companheirismo duradouro do nosso Amigo divino, o Espírito Santo. Quando aceitamos o amor, a 
graça, e a comunhão do nosso Deus Três em Um, temos tudo quanto necessitamos para sustentar a 
vida espiritual e manter um relacionamento aceitável com Deus. 
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Outros Textos Bíblicos 
 
2. Leia Génesis 1:1-2 e 26. De quais maneiras o Espírito Santo está associado com o relato da Criação 
nestes versículos? O que sugerem os pronomes pessoais nós (oculto em façamos) e nossa no versículo 
26? 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Leia Mateus 1:18-29. Como o Espírito Santo está associado com o ministério terreno de Cristo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Leia Isaías 61:1-2 e Lucas 4:14-21. Como o Espírito Santo está associado com o ministério terrestre 
de Cristo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Se tiver uma concordância bíblica, ficaria enriquecido espiritualmente se procurasse outros textos 
das Escrituras que claramente associam o Espírito Santo com Deus Pai e Deus Filho. Faça uma lista 
dos Textos bíblicos encontrados e o significado de cada um deles. 
 
5. Baseado nas evidências bíblicas que já consideramos, seleccione a melhor maneira de completar 
esta afirmação: A fórmula baptismal, a bênção apostólica, a narrativa da criação, e o nascimento de 
Jesus fazem parte dos textos bíblicos importantes que nos revelam que o Espírito Santo é 
a) Deus, com poder superior ao Pai ou ao Filho. 
b) um membro da Divindade Três e Um, co-igual ao Pai e ao Filho, e uma perfeita união com Eles. 
c) Deus, com poder menor do que o do Pai ou do Filho. 
d) não Deus, mas uma força espiritual usada por Deus para realizar a sua vontade. 
 

ATRIBUTOS DIVINOS 
Objectivo 2. Complete um gráfico sobre os atributos de Deus, oferecendo evidências bíblicas da 
divindade do Espírito Santo. 
 
     Outra evidência da divindade do Espírito Santo é que Ele possui atributos pessoais que somente 
Deus pode possuir. Na Lição 1 apresentámos algumas das qualidades divinas que são aplicáveis ao 
Espírito Santo. Além das qualidades pessoais de Deus mencionadas ali, as Escrituras nos ensinam que 
somente Deus é a Fonte e o Doador da vida. É interessante que vários textos das Escrituras atribuem 
estas características vivificantes ao Espírito Santo, também. Na realidade, um dos títulos do Espírito 
Santo é “Espírito da vida”. O apóstolo Paulo disse explicitamente que o Espírito ressuscitou Jesus dos 
mortos (Romanos 8:11), e Jesus afirmou a mesma coisa, indicando que é o Espírito que vivifica (João 
6:63). Na sua segunda carta à igreja em Corinto, o apóstolo Paulo proclamou: “O Espírito vivifica”       
(2 Coríntios 3:6). O apóstolo declarou que Jesus foi “mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado 
pelo Espírito” (1 Pedro 3:18). 
 
6. Leia os versículos bíblicos (à direita) e combine cada versículo ou grupo de versículos das 
Escrituras com o atributo de Deus a que se refere (à esquerda). 
 
_____ a) Personalidade     1. João 4:24 
 
_____ b) Eterno    2. 1 Coríntios 8:6 
 
_____ c) Três em Um    3. Génesis 2:18; Isaías 1:14; 55:8 
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_____ d) Espírito    4. João 14:23-26 
 
_____ e) Imutável    5. Salmos 90:1-2 
 
_____ f) Um só Deus    6. Salmos 33:11; 102:25-27; Malaquias 3:6 
 
     Examinemos agora alguns dos atributos divinos que o Espírito Santo compartilha com o Pai e o 
Filho, conforme a revelação nas Escrituras. 
 
Ele é Santo 
 
     O nome pessoal da terceira Pessoa da Trindade que aparece mais frequentemente na Bíblia é 
Espírito Santo. Visto que somente Deus possui a qualidade de santidade ou pureza absoluta, Seu nome 
afirma a Sua divindade. O apóstolo Paulo enfatizou o Seu atributo de santidade absoluta quando o 
chamou de “Espírito de santificação” (Romanos 1:4). Alguns estudiosos bíblicos sugerem que o “Santo, 
santo, santo” de Isaías 6:3 e Apocalipse 4.8, é o reconhecimento da natureza trina e una de Deus. 
 
Ele é Eterno 
 
     Em Hebreus 9:14 o Espírito Santo é chamado o Espírito eterno. A palavra eterno neste versículo é 
a mesma palavra usada para descrever a natureza eterna de Deus Pai e Deus Filho noutros textos 
bíblicos. Em contraste com o Espírito eterno Paulo diz que todas as outras coisas, visíveis e invisíveis 
(que, segundo parece, incluiriam todos os outros espíritos) foram criadas num certo ponto do tempo 
(Colossenses 1:15-16). O Espírito Santo, no entanto, é declarado eternamente auto-existente. Ele não 
tem princípio e não terá fim. Ele sempre foi, Ele é, e Ele sempre será. A Sua natureza eterna é uma 
prova da Sua divindade. 
 
Ele é Soberano 
 
     Na Lição 1 vimos que um dos elementos da personalidade do Espírito Santo é a Sua vontade. A 
Sua vontade, que é perfeita, é uma manifestação da Sua divindade. 
     Jesus comparou o Espírito com o vento, que “assopra onde quer” (João 3:8). Visto que somente 
Deus pode fazer conforme Ele quer, vemos evidência adicional da divindade do Espírito. Em              
1 Coríntios 12, Paulo se refere à natureza soberana do Espírito Santo no seu tratamento dos dons 
espirituais. O Espírito, segundo ele nota, distribui selectivamente os dons espirituais: a um Ele dá este 
dom, e a outro aquele dom. Desta maneira, exerce a prerrogativa divina da soberania, que Paulo 
descreve com clareza: “Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas estas coisas, repartindo 
particularmente a cada um como quer” (1 Coríntios 12:11). 
     A palavra soberano significa “possuindo poder supremo”. Não há poder nenhum mais alto do que o 
poder de Deus. O poder soberano é o poder supremo que somente Deus possui. O facto de que Ele nos 
criou com uma vontade e uma capacidade de fazer escolhas é algo que Ele escolheu fazer. Ele queria 
que exercêssemos a nossa vontade ao fazermos a escolha de O servir, ao invés de nos forçar a serví-
Lo. É somente por causa da Sua vontade soberana que a nossa própria vontade pode funcionar. 
 
7. Leia Actos 13:2 e 1 Coríntios 2:4; depois, complete estas afirmações: 
 
a) Em Actos 13:2, a vontade soberana do Espírito Santo é vista no Seu _________________________ 
 
_________________________________________________ aos profetas e mestres em Antioquia e na  
 
_________________________________________________________________ de Barnabé e Saulo. 
 
b) Em 1 Coríntios 2:4, o poder do Espírito na vida de Paulo é, conforme se vê, maior do que 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Ele É Omnipresente 
 
     A palavra omnipresente significa “presente em todos os lugares”. O salmista David perguntou a 
Deus: “Para onde me irei do teu Espírito?.. Se subir ao céu, tu aí estás; se fizer no Sheol a minha cama, 
eis que tu ali estás também” (Salmos 139:7-8). Não há lugar algum onde se possa esconder do Espírito 
Santo. Em todos os tempos, Ele será presente em todos os lugares. 
     Nenhum outro espírito pode alegar que possui esta capacidade. Até mesmo Satanás que é um ser 
criado, é limitado para um só lugar num só momento, depende doutros anjos caídos para o ajudar a 
realizar a sua obra maligna. 
     Mas o divino Espírito de Deus não precisa de depender de uma organização de espíritos menores 
para administrar o programa redentor de Deus. Ele está pessoalmente presente para tratar de cada 
pecador (João 16:7-11) e consolar cada santo (João 16:13; 14:16-17). Foi enviado pelo Pai e pelo 
Filho para habitar no coração de cada crente, e para encher cada crente com o SEU poder divino 
(Actos 1:8). Hoje, estamos a viver os “últimos dias” dos quais falou o profeta Joel, e o Espírito Santo é 
“derramado” sobre cada crente que O receber (Actos 2:16-18). Já experimentou a presença divina do 
Espírito Santo a operar na sua vida? 
 
Ele É Omnisciente 
 
     Nada é oculto do Espírito Santo, Ele é omnisciente (sabe todas as coisas). Tudo quanto tem 
acontecido desde o principio do tempo, e antes, é conhecido pelo Espírito Santo. Tudo quanto já 
poderá acontecer no futuro é conhecido por Ele, com todos os pormenores. O apóstolo Paulo revelou a 
omnisciência do Espírito Santo na sua carta aos Coríntios. 
 
“Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração 
do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; 
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque, qual dos homens sabe 
as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas 
de Deus, senão o Espírito de Deus” (1 Coríntios 2:9-11). 
 
Ele é Omnipotente 
 
     O Espírito Santo é “todo-poderoso”. Ele é chamado: “ A virtude do Altíssimo” (Lucas 1:35). Noutras 
palavras, o poder do Espírito Santo é o poder de Deus. O Seu poder é ilimitado – “Para Deus, todas as 
coisas são possíveis” (Marcos 10:27). 
     O poder do Espírito Santo é concedido a instrumentos escolhidos por Deus, em toda a parte das 
Escrituras – por exemplo: David (1 Samuel 16:13) e Miquéias (Miquéias 3:8); os discípulos                  
(João 20:19-23); e sobre todos quantos o receberam (Actos 1:8). 
     Em Zacarias 4:6 a palavra do Senhor veio a Zorobabel: “Não por força nem por violência, mas pelo 
meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos”. Poderíamos parafrasear: “Não por força humana nem por 
poder humano, mas pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor Omnipotente”. Stanley M. Horton 
enfatiza que “Pelo meu Espírito” é um princípio fundamental que todos aqueles que são colaboradores 
com o Senhor devem ter em mente. Este versículo bíblico é uma afirmação da omnipotência do 
Espírito Santo. 
 
8. Relacione cada atributo (abaixo) com a sua descrição (acima). Escreva o número da sua escolha em 
cada espaço em branco. 
 
_____ a) Absoluta pureza. 
 
_____ b) Não tendo principio nem fim; existente para sempre. 
 
_____ c) Possuindo o poder máximo sobre tudo quanto existe; capaz de fazer tudo quanto quer.  
 
_____ d) Sabedor de tudo.  
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_____ e) Presente em todos os lugares. 
 
_____ f) Todo-poderoso. 
 
 1. Soberano    2. Omnisciente   3. Santo  
 4. Omnipotente   5. Eterno  6. Omnipresente 
 
 9. Leia os textos bíblicos seguintes que fornecem evidências da divindade de Deus conforme 
érevelada no Pai e no Filho. Depois, preencha o gráfico, fornecendo provas bíblicas da  divindade do 
Espírito Santo de acordo com os Seus atributos divinos, conforme mencionado  nos exemplos tratados 
nesta lição. 
 

Atributos de Deus  Pai Filho  Espírito Santo 

     

a. Santidade  
Salmos 22:3 
Êxodo 19:12-15 

Actos 3:14  

b. Eternidade  
Salmos 90:2 
Salmos 102:27 

Malaquias 5:2 
João 1:1 

 

c. Soberania  Job 42:2 
Mateus 18:20 
1 Pedro 3:22 

 

d. Omnipresença  Salmos 139:7-12 
Mateus 18:20 
Efésios 1:22-23 

 

e. Omnisciência  Salmos 139:1-6 
João 2:24-25 
Colossenses 2:2-3 

 

f. Omnipotência  
Salmos 139:13-19 
Mateus 19:26 

Lucas 7:11-17  

 
Objectivo 3. Baseado em 2 Pedro 1:20-21, explique por que podemos aceitar declarações de 
indivíduos, registadas na Bíblia, que aclamam a divindade do Espírito Santo. 
 
     A divindade do Espírito Santo também é confirmada pelas afirmações directas de pessoas na Bíblia 
que O chamam Deus. Três destas declarações são citadas aqui: de Simeão, do apóstolo Pedro, e do 
apóstolo Paulo. 
 
A Afirmação de Simeão 
 
     No relato do Evangelho segundo Lucas, somos informados que Simeão era um homem justo e 
piedoso que morava em Jerusalém. Era um judeu que esperava a vinda do Messias. As Escrituras 
contam-nos que ele recebeu confirmação da parte do Espírito Santo no tocante a este evento: 
 
“Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão; e este homem era justo e temente a Deus, 
esperando a consolação de Israel; e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito 
Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e, quando 
os pais trouxeram o menino Jesus... Ele então o tomou nos braços, e louvou a Deus, e disse: Agora, 
Senhor despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra; pois já os meus olhos viram a tua salvação” 
(Lucas 2:25-30). 
     Nesta passagem, a omnisciência do Espírito é vista na Sua revelação dos pensamentos de Deus que 
doutra forma teriam sido desconhecidos a Simeão. Segundo Pedro, esta profecia, que se originou em 
Deus, foi comunicada pelo Espírito omnipotente (2 Pedro 1:20-21). Visto que há união na Divindade, 
aquilo que se aplica a uma das pessoas aplica-se igualmente às outras. Daí a divindade do Espírito 
Santo ser evidenciada mais uma vez. 
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A Afirmação de Pedro 
 
     Alguns dos crentes na Igreja primitiva estavam a vender as suas propriedades e a trazer o dinheiro 
para os apóstolos a fim de o repartir com os necessitados (Actos 4:32-36). Entre estes crentes havia um 
casal, Ananias e Safira. Eles, também, venderam a sua propriedade e retiveram parte do dinheiro que 
receberam, mas fingiram que estavam a dar a soma total à Igreja. O apóstolo sentiu pelo Espírito 
aquilo que tinham feito. 
 
10. Leia Actos 5:1-4 e complete estas afirmações de Pedro a Ananias:  
 
a) “Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao _______________________          
 
_________________________________________________________________________________” 
 
b) “Não mentiste aos homens, mas a ___________________________________________________” 
 
      Neste versículo bíblico, Pedro indica que mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir a 
Deus. 
 
As Declarações de Paulo 
 
     Nas suas duas cartas à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fez declarações que oferecem evidências 
adicionais da divindade do Espírito Santo. A primeira afirmação é feita em 1 Coríntios 2:4-5: “A minha 
palavra, e a minha pregação, não constitui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em 
demonstração de Espírito e de poder”. Aqui, Paulo aclama a divindade do Espírito Santo, porque 
claramente equipara o poder do Espírito com o poder de Deus. Deu evidência adicional a respeito 
desta questão em 1 Coríntios 3:16: “Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus 
habita em vós?”. A inferência aqui é que os crentes são o templo de Deus, ocupados ou habitados por 
Deus, o Espírito Santo. 
     Além disto, escrevendo para os Coríntios, Paulo disse-lhes que o véu que impedia os judeus de 
compreenderem as Escrituras poderia ser removido se se convertessem ao Senhor. Então disse as 
seguintes palavras: 
 
“Ora o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade. Mas todos nós, com cara 
descoberta, reflectindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória 
na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor” (2 Coríntios 3:17-18). 
 
11. Leia 2 Pedro 1:20-21, e baseado neste texto das Escrituras, explique porque as afirmações de 
Simeão, de Pedro, e de Paulo podem ser consideradas evidências adicionais da divindade do Espírito 
Santo. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
A SUFICIÊNCIA DIVINA 
Objectivo 4. Seleccionar determinadas palavras que explicam por quais meios o Espírito Santo pode 
suprir as nossas necessidades. 
 
     À medida em que desenvolvemos o entendimento espiritual, é importante examinarmos as 
evidências bíblicas que revelam a divindade do Espírito Santo, bem como Seus atributos divinos e Seu 
lugar na Trindade. Sem semelhante conhecimento, não podemos tirar os benefícios integrais do Seu 
ministério connosco dia após dia. Nem podemos dar-Lhe o lugar de glória e de honra que são d’Ele 
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por direito. Frequentemente perdemos coisas importantes na vida quando nos faltam informação. Deus 
disse por intermédio do profeta Oséias: “O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento” 
(Oséias 4:6). Não havia “conhecimento de Deus na terra” (Oséias 4:1). A não ser que saibamos quem é 
o Espírito Santo e o que Ele pode fazer por nós e para a totalidade da humanidade, não podemos tirar 
os benefícios completos da Sua suficiência divina. 
     Muitas das coisas que temos aprendido a respeito da divindade do Espírito Santo têm uma 
aplicação prática nas nossas vidas diárias. Quanto a Ele, não falta o desejo nem poder de satisfazer as 
nossas necessidades. Porque Ele é divino, o Espírito Santo é suficiente para todas as nossas 
necessidades. Examinemos algumas das maneiras segundo as quais Ele deseja operar na nossa vida. 
Aqui as resumiremos brevemente, porque serão desenvolvidas mais plenamente nas lições posteriores. 
Nosso propósito para esta lição é simplesmente ilustrar o seguinte: porque o Espírito Santo é uma das 
três Pessoas na Divindade, Ele é plenamente suficiente para nos fornecer tudo quanto precisamos. 
 
Ele Concede a Vida Espiritual 
 
     Quando Nicodemos foi ter com Jesus, esperava que aprendesse d’Ele como Mestre enviado da 
parte de Deus. Ficou surpreso quando Jesus disse que devia nascer de novo. Jesus continuou, dizendo: 
“Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da 
carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito” (João 3:5-6). 
     Nascer do Espírito é receber a vida de Deus. Sem a vida espiritual, nunca se pode fazer as coisas 
que agradam a Deus. 
     Paulo fala aos romanos a respeito da luta desesperançada que travara antes de permitir que o 
“Espírito da vida” o libertasse da lei do pecado e da morte. A sua confissão é familiar a todos nós, 
porque a sua experiência é a nossa experiência. 
 
“E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, 
mas o mal que não quero esse faço” (Romanos 7:18-19). 
 
12. A solução para este problema é encontrada em Romanos 8:5-9. Leia este texto das Escrituras e 
use-o como base para julgar se as seguintes afirmações são VERDADEIRAS ou FALSAS.  
 
_____ a) Se permitimos que o Espírito Santo nos dê vida espiritual desejaremos as coisas que Ele 
   deseja. 
_____ b) Se vivermos de acordo com a nossa própria natureza, sem a ajuda vivificante do Espírito  
               Santo, conseguiremos controlar os nossos desejos maus durante a maior parte do tempo. 
_____ c) Quando o Espírito nos concede vida espiritual e controla a nossa mente, Ele também nos dá  
               paz de espírito.  
_____ d) Sem a ajuda do Espírito Santo, é impossível agradar a Deus.  
 
_____ e) Quando o Espírito nos concede vida espiritual, Ele realmente habita dentro de nós e assume o  
              controle de nossa vida, livrando nos de toda a responsabilidade para a vida espiritual. 
 
13. Aqui está uma lista dos textos das Escrituras que estudámos anteriormente nesta lição:  
Actos 17:24-25; Romanos 8:11; João 6:63; 2 Coríntios 3:6; 1 Pedro 3:18. Qual é a relevância deles à 
medida que os aplica às suas próprias necessidades? 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Ele Nutre a Santidade 
 
     “Sem a santificação”, diz a Bíblia, “ninguém verá o Senhor” (Hebreus 12:14). Acabamos de ver em 
Romanos 8:5-9 que a medida em que entregamos a nossa vida ao Espírito Santo, somos capacitados a 
permanecer espiritualmente vivos e a viver em rectidão diante de Deus. Mediante o poder do Espírito 
que em nós habita, somos capacitados para obedecermos à admoestação bíblica: “Sede vós também 
santos em toda a vossa maneira de viver” (1 Pedro 1:14-15). Em Romanos 6:22 Paulo expõe a 
responsabilidade do novo crente. O apóstolo indica que a nossa participação do processo é cooperar 
com o Espírito, purificando-nos de tudo quanto contaminaria a nossa vida espiritual (compare        
Romanos 8:5-11 com 2 Coríntios 7:1 e Efésios 4:22-24). Quando fracassamos na nossa obrigação 
espiritual (Romanos 8:12-14), ou seja, quando deixamos de ficar em harmonia com o Espírito  
(Gálatas 5:25), somos disciplinados com um propósito: “... para sermos participantes da sua (de Deus) 
santidade” (Hebreus 12:10). Com o Espírito controlando a nossa vida, cresceremos na santidade. 
 
14. Leia de novo Romanos 8:5-17. Esta passagem das Escrituras dá a chave à vida cristã eficaz.  Qual 
é esta chave? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ele Dá Poder 
 
     À medida que entrega o controle da sua vida ao Espírito Santo que habita em si, Ele lhe dá poder: 
1. Para testemunhar (Actos 1:8); 
2. Para ser um vencedor (1 João 5:4-5); 
3. Para o serviço (1 Coríntios 12:4-11); 
4. Para discernir os Espíritos e os vencer (1 João 4:1-4); 
5. Sobre o medo, a ansiedade, e as provações (2 Timóteo 1:7; 2 Coríntios 6:4-10). 
 
     Por causa do poder do Espírito Santo, não precisa viver a sua vida inteira como escravo do medo. 
Ele lhe dá ousadia santa para enfrentar as batalhas da vida, e Ele lhe dá poder sobre o mal. O 
conhecimento de que Aquele que está com você é a “Virtude do Altíssimo” (Lucas 1:35) lhe dará 
força de vontade para resistir ao mal e fé para crer na vitória sobre os ataques do maligno (Tiago 4:7;           
1 João 4:4). Você pode ter paz e segurança em qualquer situação que você enfrentar, porque sabe que 
o Espírito Santo foi enviado por Jesus para ser seu protector e ajudador (João 14:25-27). 
 
15. (Escolha a melhor resposta). Segundo os textos Bíblicos supra, concluímos que é possível viver 
uma vida cristã vitoriosa sem medo porque: 
a) todos os cristãos recebem a promessa da liberdade do ataque dos espíritos malignos. 
b) os crentes reconhecem que os espíritos malignos são totalmente incapacitados. 
c) o poder do Espírito Santo é infinito e, mediante a fé no Seu poder o crente pode vencer o medo e  
    viver vitoriosamente. 
 
Provê Companheirismo 
 
     Quando Jesus veio a terra em forma humana, os Seus discípulos tinham o privilégio do estreito 
companheirismo com Ele. Mas este relacionamento pretendia ser apenas temporário: terminaria         
1) quando os discípulos tivessem aprendido as lições do discipulado e estivessem preparados para 
continuar o Seu ministério e 2) quando a Sua missão redentora fosse realizada. Quando Jesus estava a 
terminar o Seu ministério, Ele sabia que seriam como órfãos sem Ele. Para os preparar para a Sua 
partida, ou seja, para preencher o vácuo que Ele estava para deixar, pediu que o Pai enviasse o Espírito 
Santo para substituir o Seu lugar: 
 
“Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre (João 14:16). 
Todavia digo vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o Consolador não virá a 
vós; mas, se eu for, enviar-vo-Io-ei” (João 16:7). 
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     Porque Deus enviou o Seu Espírito Santo para habitar no nosso coração, para ser o nosso 
Consolador e Guia, nunca precisamos de nos sentir sós. O Espírito Santo, que é omnipresente, pode 
ser um companheiro para todos os crentes no mundo ao mesmo tempo. Esta qualidade divina capacita-
O a estar comigo enquanto escrevo esta lição, e consigo enquanto estuda. Ele está sempre presente 
para nos ensinar, para nos encorajar, e para ser o nosso companheiro em todas as circunstâncias. Ao 
passo que Jesus somente podia estar num só lugar num só momento, o Espírito está presente em todos 
os lugares. É de se maravilhar que Jesus disse que era para o bem dos Seus seguidores que Ele fosse 
embora. Na Sua ausência o Consolador habita dentro de cada um de nós para nos fornecer o      
companheirismo mais estreito possível (1 Coríntios 3:16). 
 
16. Complete cada uma destas frases com uma destas palavras: 
 
      omnipotente           omnipresente           omnisciente           justiça           vida 
 
a) O Espírito Santo pode dar-me a vida espiritual porque Ele é o Espírito da _____________________ 
 
b) Posso ser santo à medida que o Espírito Santo controla a minha vida e me concede a  
 
__________________________________________________________________________ de Deus. 
 
c) Posso receber poder espiritual para a vida e o testemunho cristão porque o Espírito Santo é 
 
_________________________________________________________________________________. 
 
d) Porque Ele é ______________________________, o Espírito Santo é meu companheiro constante. 
 
     Agora que já discutiu a divindade do Espírito Santo e descobriu que Ele anseia ser o seu 
Companheiro e Guia, faça a si mesmo as seguintes perguntas: Tenho permitido que o Espírito de Deus 
me conceda a vida espiritual mediante o sacrifício de Cristo por mim? Ele está a operar na minha vida 
para aperfeiçoar a santidade em mim, conformando-me à imagem de Cristo? O poder do Espírito 
Santo está a operar através de mim todos os dias da minha vida? Ele está sempre presente na minha 
vida para me dar consolo, sabedoria e força divina? Espero que tenha respondido sim a todas estas 
perguntas. Dê a Ele as boas-vindas para a sua vida e permita que Ele o use mediante o Seu poder 
divino! 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO 
 
_____ 1. Chamamos o Espírito Santo a Terceira Pessoa da Trindade porque a Sua posição é inferior   
   àquela do Pai e do Filho. 
_____ 2. A palavra Trindade refere-se a três Pessoas que são um só Deus com união perfeita e que  
   são co-iguais. 
_____ 3. Uma maneira de sabermos que o Espírito Santo é divino é porque Ele possui os atributos da 
    divindade. 
_____ 4. Omnisciência refere-se ao poder do Espírito Santo de fazer qualquer coisa. 
 
_____ 5. Nos dias actuais, o poder do Espírito Santo foi derramado sobre umas poucas pessoas        
   seleccionadas por um curto período de tempo. 
_____ 6. O próprio Jesus foi revestido do poder do Espírito Santo no Seu ministério terrestre. 
 
_____ 7. Há numerosas referências nas Escrituras que associam o Espírito Santo com Deus Pai e  
   Deus Filho. 
_____ 8. O envolvimento do Espírito Santo nas vidas dos homens começou depois da ressurreição  
   de Cristo. 
_____ 9. O baptismo de Jesus fornece um exemplo da união perfeita na Trindade. 
 
_____ 10. O facto de que o Espírito Santo concede a vida espiritual é uma evidência da Sua divindade. 
 
_____ 11. O Espírito Santo está limitado a um só lugar por vez. 
 
_____ 12. O nome do Espírito Santo revela um dos Seus atributos divinos. 
 
13. Circule a letra que antecede cada termo que pode ser aplicado ao Espírito Santo. 
 
 a) Eterno    g) Omnipotente 
 
 b) Encarnado   h) Omnipresente 
 
 c) Soberano    i) Omnisciente 
 
 d) Limitado    j) Angelical 
 
 e) Imutável   l) Doador da Vida    
 
 f) Santo 
 
RESPOSTA CURTA. Responda a cada pergunta de modo tão breve quanto possível. 
 
14. De que maneira a fórmula baptismal e a bênção apostólica dão evidências da divindade do 
Espírito Santo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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15. Como pode beneficiar-se do conhecimento de que o Espírito Santo é uma Pessoa divina? 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
9. A sua resposta. Qualquer um destes textos: 
    a) Romanos 1:4. 
    b) Hebreus 9:14. 
    c) João 3:8; 1 Coríntios 2:4; Actos 10:38. 
    d) Salmo 139:7-8; João 16:7-13; João 14:16-17.  
    e) 1 Coríntios 2:9-11. 
    f) Lucas 1:35; Actos 1:8; Zacarias 4:6. 
  
1. a) João Batista disse à multidão: “Eu baptizo com água”, mas disse que Jesus os baptizaria  com o Espírito  
         Santo e com fogo”. Em segundo lugar, o versículo 22 relata que o Espírito Santo desceu sobre     
        Jesus na forma de uma pomba. 
    b) Lucas 3:22: A voz do Pai veio do céu, dizendo: “Tu és meu  filho amado, em ti me tenho  comprazido”. 
 
10. a) O Espírito Santo. 
      b) Deus. 
  
2. Ele é visto pronto para a acção no início da criação. O versículo 26 indica uma pluralidade da 
Divindade. A implicação é que o Espírito Santo estava activamente envolvido na Criação. 
 
11. 2 Pedro 1:20-21 revela que estas declarações foram inspiradas por Deus, e que não eram o 
resultado do entendimento humano. Este texto das Escrituras revela, também, uma igualdade entre 
Deus e o Espírito Santo na iniciação e capacitação para a profecia. A divindade do Espírito Santo é 
inferida desta maneira. 
 
3. Jesus foi concebido em Maria pelo poder do Espírito Santo. 
 
12. a) Verdadeira. 
      b) Falsa. 
      c) Verdadeira.  
      d) Verdadeira.  
      e) Falsa. 
 
4. Conforme Isaías profetizou, o Espírito Santo veio sobre Jesus com poder de unção a fim de que Este 
pudesse cumprir o ministério que o Pai O enviou para realizar. 
 
13. A sua resposta. Eu responderia: É pelo poder divino do Espírito de Deus que eu posso ter a vida 
eterna e ser liberto da escravidão do pecado. 
 
5. b) um membro da Divindade Três em Um, co-igual com o Pai e o Filho, e em perfeita união com 
Eles. 
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14. A chave se encontra no versículo 13: Por meio do Espírito devemos mortificar as acções más do 
corpo. Então viveremos espiritualmente. 
 
6. a) 3. Génesis 2:18; Isaías 1:14; 55:8. (Lembra-se dos elementos da personalidade dados na Lição  
        1?) 
    b) 5. Salmo 90:1-2 
    c) 4. João 14:23-26 
    d) 1. João 4:24 
    e) 6. Salmo 33:11; 102:25-27; Malaquias 3:6 
    f) 2. 1 Coríntios 8:6 
 
15. c) o poder do Espírito Santo é infinito. 
 
7. a) mandamento (ou ordem), chamada (ou comissão divina). 
    b) a sabedoria do homem. 
 
16. a) vida. 
     b) justiça. 
     c) omnipotente. 
     d) omnipresente. 
 
8. a) 3. Santo. 
    b) 5. Eterno. 
    c) 1. Soberano.  
    d) 2. Omnisciente.  
    e) 6. Omnipresente.  
    f) 4. Omnipotente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


