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LIÇÃO 1 
Uma Pessoa Completa 

 
     Quando a minha família e eu chegámos pela primeira vez nas Filipinas, onde assumi a direcção da 
Faculdade Bíblica Emanuel, o corpo docente e estudantil realizou uma recepção para nós. Todos os 
tipos de pratos regionais foram servidos, e a hospitalidade era um grande prazer. Ouvi um dos alunos 
dizer: “Gosto realmente de recepções”. Foi um dia inesquecível! 
     Imagino como eu teria sentido se eles tivessem esquecido o propósito da recepção. Mas não se 
esqueceram. Alguém se levantou e disse: “Temos desfrutado da comida e da hospitalidade, mas não é 
está a razão porque estamos aqui. Viemos aqui para dar as boas-vindas ao nosso presidente, que estará 
connosco durante o próximo trimestre académico”. 
     Mais tarde, enquanto pensava sobre isto, vieram à minha memória testemunhos de outra recepção 
mais importante, a recepção do baptismo no Espírito Santo. Muitas pessoas falam acerca das bênçãos 
que receberam quando foram baptizadas no Espírito Santo, mas deixam de mencionar a Pessoa divina 
do Espírito. 
     O Espírito Santo é uma Pessoa completa. É, também, uma Pessoa divina, conforme veremos na 
Lição 2, possuindo as qualidades essenciais de uma personalidade. Por ser Ele uma Pessoa completa, 
podemos ter com Ele um relacionamento pessoal que satisfaz totalmente, até as nossas necessidades 
mais profundas, e que nos preparará para o nosso lugar no reino de Deus. Nesta lição, exploraremos as 
evidências bíblicas da personalidade do Espírito Santo, e as suas implicações para nós. 
 
Esboço da Lição 
AS SUAS QUALIDADES PESSOAIS 
OS SEUS CARGOS PESSOAIS 
AS SUAS DESIGNAÇÕES PESSOAIS 
O NOSSO RELACIONAMENTO PESSOAL COM ELE 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Sustentar a afirmação: “O Espírito Santo é uma Pessoa completa”, discutindo as Suas designações 
    pessoais, qualidades pessoais, e cargos pessoais. 
2. Descrever o tipo de relacionamento pessoal que podemos ter com o Espírito Santo, porque Ele 
    é uma Pessoa. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Leia a introdução ao curso no início deste manual. Isto o ajudará a compreender o propósito do 
    curso e como responder aos exercícios do estudo de cada lição. 
2. Estude o esboço da lição e os objectivos da lição para a Lição 1. Estes o ajudarão a identificar as 
    coisas que deve procurar aprender à medida em que estuda a lição. 
3. Leia a lição e faça os exercícios no desenvolvimento da lição. Escreva as respostas às perguntas 
    neste guia de estudos, onde houver espaço fornecido. Sendo necessárias respostas mais longas, use 
    um caderno. Verifique as suas respostas com aquelas que são dadas no final da lição. 
4. A sua compreensão das palavras-chave é essencial para compreender bem o conteúdo da lição.  
    Verifique o glossário no fim deste guia de estudos para a definição de quaisquer palavras que não  
    conhece. 
5. Faça o auto-teste e verifique cuidadosamente as suas respostas. Faça revisão das questões   
    respondidas incorrectamente. As respostas são dadas no fim deste manual. 
 
Palavras-Chave 
Blasfémia  
Comissionamento 
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AS SUAS QUALIDADES PESSOAIS 
Objectivo 1. Seleccione declarações que descrevem evidências da personalidade do Espírito Santo. 
 
Introdução 
 
     Quando pensa numa pessoa provavelmente pensa num ser humano muito semelhante a si próprio, 
que tem a capacidade de pensar, sentir e tomar decisões. Mas a capacidade de saber, sentir e escolher 
nos foi dada por Deus, e somos feitos à Sua imagem. Ele é o ideal daquilo que uma pessoa completa e 
perfeita é, e nós somos simplesmente as cópias maculadas, não é portanto, o nosso propósito dizer que 
o Espírito Santo é uma Pessoa porque é como nós. Pelo contrário, a nossa personalidade segue o 
padrão do modelo divino; logo, temos a capacidade de pensar, de sentir e de decidir. 
     Todas as qualidades que descrevem a personalidade são achadas no Espírito Santo. Ele é um ser 
vivo. Na realidade, conforme veremos, Ele é a fonte e o Doador da vida, e um dos Seus nomes é “o 
Espírito da Vida” (Romanos 8:2). 
     Porque normalmente pensamos que uma pessoa é quem tem corpo físico visível, não percebemos o 
significado verdadeiro da palavra pessoa, que se refere às qualidades da personalidade: a capacidade 
de saber, de sentir e de escolher. Sendo o Espírito Santo uma pessoa e não simplesmente uma força 
impessoal, isso leva-nos a uma mais íntima comunhão com Ele na nossa vida diária. Porque Ele é uma 
Pessoa completa que pode pensar, sentir e escolher, Ele é o canal perfeito para comunicar a Deus os 
seus desejos, e a você, a vontade de Deus. 
 
1. Baseado na discussão nesta secção, qual das escolhas abaixo completaria melhor a frase. O Espírito 
Santo é uma Pessoa, porque 
a) Ele é como eu. 
b) Ele tem as qualidades essenciais de uma personalidade. 
c) Ele é um Ser físico bem como espiritual. 
d) Ele é um ser espiritual. 
 
     Examinaremos cada uma das qualidades da personalidade do Espírito Santo, pensemos na sua 
relevância para nós. 
 
A Capacidade de Conhecer 
Objectivo 2. Analise certos textos bíblicos para determinar o que revelam acerca da capacidade do 
Espírito Santo de conhecer. 
 
     Uma das qualidades primárias da personalidade é a capacidade de saber. Associamos esta 
capacidade com a mente. A Palavra de Deus declara que o Espírito Santo age com inteligência e 
sabedoria. 
 
“E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus 
intercede pelos santos” (Romanos 8:27). 
 
“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 2:10-11). 
 
     Neste segundo texto bíblico, o apóstolo compara a capacidade do homem, para conhecer os homens 
com a mesma qualidade do Espírito Santo no âmbito espiritual. Note que esta qualidade pessoal está 
relacionada com o espírito do homem, que perdurará, e não com seu corpo, que morrerá. 
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     Em termos práticos, o conhecimento que o Espírito tem da vontade de Deus e das necessidades do 
povo habilita-O a ser o nosso Conselheiro eficaz. Este facto é bem ilustrado no livro de Actos, quando 
a Igreja primitiva se reuniu em Jerusalém para achar soluções para vários problemas. Diante de uma 
crise que poderia ter destruído a união da Igreja, os apóstolos e os presbíteros encontraram no Espírito 
Santo uma fonte de consolo e direcção (veja capitulo 15). A presença do Espírito levou a efeito o 
meio-termo que era necessário, e os apóstolos puderam escrever: “Pareceu bem ao Espírito Santo e a 
nós” (Actos 15:28). Aqui, a sabedoria do Espírito Santo e o Seu conhecimento divino forneceram uma 
solução para a Igreja que satisfez os judeus, encorajou os gentios, e fez com que o evangelho se 
espalhasse ainda mais eficazmente. 
     Uma pessoa, pois, é alguém que pode conhecer e ser conhecido. Conforme vimos, o Espírito Santo 
possui estas duas qualidades. Ele conhece a si e a mim melhor do que qualquer outra pessoa possa 
conhecer-nos, e Ele pode ser conhecido. Até que ponto chegará a conhecê-Lo bem, dependerá de 
quanto poderá aprender acerca d’Ele e na sua comunhão de todos os dias. Ele pode ser tratado como 
conhecido casual, ou como amigo muito íntimo. Muitos dizem, com honestidade: “Eu O conheço”, ou 
seja: como conhecido casual. Bem menos pessoas O conhecem como amigo íntimo. Quer conhecê-Lo 
melhor? Quanto mais tempo passar com Ele, tanto melhor O conhecerá. 
 
2. Complete esta frase: A capacidade de conhecer é uma característica _________________________        
 
____________________________________________________________________ o Espírito Santo. 
 
3. Tendo por base Romanos 8:27 e 1 Coríntios 2:10,11, escolha a melhor frase e complete esta 
afirmação: O Espírito Santo pode ministrar às nossas necessidades de acordo com a vontade de Deus 
porque Ele conhece 
a) as necessidades do povo de Deus. 
b) a vontade de Deus para o Seu povo. 
c) as coisas que as pessoas querem. 
d) todas as respostas: a) b) e c). 
e) as coisas mencionadas em a) e b). 
 
4. Como este texto bíblico revela uma qualidade pessoal do Espírito Santo: “Pareceu bem ao Espírito 
Santo e a nós”? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
A Capacidade de Sentir 
Objectivo 3. Declare o que os textos bíblicos citados revelam acerca da capacidade do Espírito Santo 
de sentir. 
 
     Uma segunda qualidade da personalidade é a qualidade emotiva, ou a capacidade de sentir. Os 
sentimentos incluem a capacidade de amar, e de sofrer tristeza, dor, mágoa (inclusive ira). Veremos 
nos relatos bíblicos que o Espírito Santo tem a capacidade de sentir todas estas coisas à medida em que 
opera entre nós. 
     O amor, como o conhecimento, é expressado numa base pessoal. Para expressar amor, precisa de 
ser uma pessoa, e a expressão do seu amor não teria significado se não fosse dirigida para outra 
pessoa. 

Conhece  

O Espírito Santo  Uma Pessoa Completa  
Sente  Decide  
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     O apóstolo Paulo diz: “O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que 
nos foi dado” (Romanos 5:5). Outro texto fala a respeito do “amor do Espírito” (Romanos 15:30). 
     O Espírito Santo é uma Pessoa que pode ser amada, que nos pode amar, e que pode amar outros 
através de nós. 
     Durante meus tempos de faculdade, tinha a tendência de usar demasiadamente a palavra amar. 
Falava em amar bons livros, amar boa comida e em amar música. Minha professora de inglês 
levantava objecções. Cada vez que eu dizia que amava alguma coisa, ela corrigia-me. Ainda posso 
ouvir a sua voz: “Meu irmão, não pode amar a estas coisas. Somente pode amar uma pessoa. O amor 
deve ser expressado para alguém que poderá lhe corresponder”. A moral dela era simplesmente que o 
amor é uma comunicação dos sentimentos da pessoa. Para ser verdadeiramente relevante, esta 
comunicação deve ser recebida por alguém que poder interpretar e apreciar a intenção desta 
mensagem, bem como corresponder a ela. 
     Por ser uma Pessoa completa, o Espírito Santo pode expressar o amor de Deus, e assim o faz. O 
amor do Espírito fica evidente nos Seus primeiros tratos com a família do homem. Nos dias de Noé, a 
iniquidade estava tão generalizada que o Espírito Santo “entristeceu-Se” e ficou magoado. Como 
resultado, Deus disse: “Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem” (Génesis 6:3). O 
Espírito pode ser entristecido pelo pecado e pela rebeldia das pessoas porque Ele possui sentimento. 
Neste caso, o Seu amor foi rejeitado. 
     Muitas pessoas não correspondem ao amor do Espírito Santo, e a resposta d’Ele a este tratamento é, 
conforme veremos, outra indicação das Suas capacidades pessoais e emotivas. Ele pode ser o objecto 
de maus tratos pessoais. Paulo contrasta as acções dos descrentes com as daqueles que vieram a 
conhecer Cristo. Aqueles que não estão sob o controle do Espírito; estão a ser auto-controlados. Por 
contraste, estes últimos estão no processo da transformação, e o Espírito controla as suas vidas. 
Segundo, o grau em que o crente entrega a sua vida ao controle do Espírito parece determinar o 
progresso que faz em revestir-se de novo do próprio eu e tornar-se como Cristo (compare        
Romanos 8:5-15 com Efésios 4:17-32). Se, no entanto, depois de algum tempo o novo crente não 
corresponder ao controle do Espírito e continuar a demonstrar comportamento característico da sua 
vida antiga, o Espírito realmente poderá entristecer-Se (Efésios 4:30). 
     Como se sentiu quando alguém que amava lhe causou mágoa ou dor? Assim é que o Espírito Santo 
se sente quando O entristecemos. 
 
5. Procure estas referências, e enumere o maltratamento do Espírito Santo que é mencionado em cada 
uma delas. O Espírito Santo pode ser: 
 
a) Actos 5:3: _______________________________________________________________________ 
 
b) Actos 7:51: ______________________________________________________________________ 
 
c) Hebreus 10:29: ___________________________________________________________________ 
 
d) Lucas 12:10: _____________________________________________________________________ 
 
e) Mateus 12:31-32: _________________________________________________________________ 
 
6. Leia Efésios 4:25-32 e 5:1-7. Pergunte a si mesmo: “Sou culpado de entristecer o Espírito Santo por 
ter feito alguma destas coisas erradas, ou de não corresponder de modo apropriado ao Seu controle?” 
Faça uma lista das áreas em que acha que deve mudar de atitude.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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A Capacidade de Decidir 
Objectivo 4. Seleccione dentre os textos bíblicos dados os modos do Espírito Santo exercer a Sua 
vontade soberana em nosso favor. 
 
     Outra qualidade importante da personalidade é a capacidade de decidir. É interessante que somente 
o homem, que foi feito à imagem do seu Criador, na ordem criada, tem a capacidade de tomar decisões 
morais, decisões estas que afectam o seu destino eterno. Uma pessoa pode exercer o livre arbítrio. 
Conforme veremos na Lição 2, uma das características divinas do Espírito Santo é a Sua soberania, ou 
a Sua capacidade de exercer o poder ou vontade suprema. O livro de Actos demonstra a vontade do 
Espírito Santo em acção. 
     A comissão de Barnabé e de Saulo é um óptimo exemplo de como o Espírito Santo opera como 
pessoa mostrando a Sua capacidade de tomar decisões. Leia Actos 13:1-4. Barnabé e Saulo não 
podiam duvidar de que o Espírito Santo era uma Pessoa, pois Ele os escolhera e, depois seleccionou-os 
publicamente para a obra que os escolhera a realizar. A Sua mensagem muito pessoal a eles revelou 
que Ele era mais do que apenas um poder divino, vindo sobre eles para os ungir para a tarefa que Deus 
queria que realizassem. Ele era e é uma Pessoa Divina que selecciona a quem Ele quiser, de acordo 
com a Sua própria vontade soberana. 
 
7. Leia os seguintes textos de Romanos 8 e complete cada frase para demonstrar como o Espírito 
exerce a Sua vontade soberana. 
 
a) Romanos 8:5 nos ensina que o Espírito Santo tem ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Romanos 8:9 demonstra que o Espírito exerce __________________________________________ 
 
________________________________________________________________ sobre as nossas vidas. 
 
c) Romanos 8:26 demonstra que o Espírito _______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ por nós. 
 
     Esta verdade não será nova para si se estiver familiarizado com os dons do Espírito. Paulo ensina 
que o Espírito Santo distribui Seus dons entre os membros da Igreja como quer (1 Coríntios 12:7-10). 
Noutras palavras, o Espírito Santo escolhe indivíduos através de quem os dons do Espírito operam. 
Esta selecção deliberada é o acto pessoal do Espírito Santo. E cada vez que um dom do Espírito é 
manifestado, trata-se de uma expressão da personalidade do Espírito Santo. 
 
8. As afirmações seguintes tratam das evidências da personalidade do Espírito Santo. Circule a  letra 
que a antecede, se a afirmação for VERDADEIRA: 
a) O Espírito Santo é um Ser vivo com qualidades de personalidade.  
b) As qualidades essenciais da personalidade, conforme é apresentada nesta lição, são as capacidades  
    para saber, sentir e decidir. 
c) O facto de que o Espírito Santo não tem um corpo físico impede-O de ser uma pessoa completa. 
d) O Espírito Santo demonstra as características emotivas da personalidade. 
e) A capacidade do Espírito Santo para sentir é expressada tanto nos Seus sentimentos por nós, quanto  
    na Sua resposta aos nossos sentimentos por Ele. 
f) O nosso relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento pessoal. 
g) O Espírito Santo distribuiu os Seus dons na Igreja de acordo com as escolhas dos membros que o  
    recebem. 
h) Vemos em 1 Coríntios 2:10-11 que a qualidade de conhecer é uma qualidade pessoal do Espírito de  
    Deus bem como do espírito do homem. 
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OS SEUS CARGOS PESSOAIS 
Objectivo 5. Reconhecer exemplos de modos nos quais o Espírito Santo funciona como Mestre, 
Administrador e Consolador, 
 
     Pode pensar num cargo que é estabelecido sem um plano para uma determinada pessoa preenchê-
lo? Os cargos sempre são detidos por pessoas. Porque Ele é uma Pessoa, o Espírito Santo pode 
funcionar como Mestre, Administrador e Consolador. 
 
O Cargo de Mestre 
 
     Havia muitas coisas que Jesus desejava ensinar aos Seus discípulos, mas estes não estavam prontos 
para as receber. Ele, portanto, prometeu que lhes enviaria outro Mestre. “O Espírito Santo”, disse Jesus, 
“vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito” (João 14:26). Jesus 
afirmou ainda: “Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade” (João 16:13). 
     Os que estudam as Escrituras ficam sabendo que a Bíblia não teria um impacto espiritual real se 
não fosse o ministério de ensino pessoal do Espírito Santo. Ele ilumina as suas verdades e aplica as 
suas lições à vida todos os dias. 
     No Seu ensino a respeito do futuro ministério do Espírito Santo, Jesus disse: “Aquele Consolador... 
vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito” (João 14:26). Além 
disso, Jesus disse a respeito do Espírito: “Ele testificará de mim” (João 15:26). Finalmente, Jesus 
terminou a Sua mensagem com uma descrição adicional das actividades do Espírito em João 16:13-15: 
“Ele vos guiará em toda a verdade... e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de 
receber o que é meu, e vo-lo há de anunciar”. 
     Podemos esperar que o Espírito Santo ilumine a Palavra de Deus, trazendo-nos esclarecimento na 
aplicação das palavras de Cristo à nossa vida diária. Ele vivificará a nossa memória para nos 
lembrarmos as palavras de encorajamento de Cristo em tempos de crise (Marcos 13:11). Além disto, 
levar-nos-á em direcção à maturidade espiritual, através de toda a verdade. Finalmente, Ele revelar-
nos-á o decurso do futuro e ajudar-nos-á a corresponder de modo apropriado, como um modo de viver 
que glorifique Cristo (Tito 2:11-14). 
     Às vezes, o relacionamento entre um professor e um aluno torna-se quase tão estreito como aquele 
entre os membros da sua família. Tem havido alunos que me apresentaram aos pais ou amigos. 
Quando dizem: “Este é o meu professor”, a sua expressão demonstra um tipo de intimidade especial. 
Quanto mais isto é verdadeiro, no caso do relacionamento de ensino individual que temos com o 
Espírito Santo. Meu Mestre, o Espírito Santo é uma Pessoa completa que tem um relacionamento 
pessoal comigo. 
 
9. Quando as Escrituras dizem que o Espírito Santo ensinar-nos-á todas as coisas, isto pode ser 
interpretado no seguinte sentido: 
a) Não precisamos de ensino a não ser aquele que recebemos do Espírito Santo. 
b) Quando recebemos o Espírito Santo, compreendemos todas as coisas.  
c) O Espírito Santo guiar-nos-á à medida que estudamos a Palavra de Deus, e tornar-nos-á clara a  
    sua verdade. 
 
O Cargo de Administrador 
 
     Embora o livro de Actos é chamado Actos dos Apóstolos, um título mais exacto seria os Actos do 
Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio no Dia de Pentecostes, Ele ficou a ser o supervisor ou 
guia da Igreja. O livro de Actos apresenta o Espírito Santo como oficial encarregado de todas as 
actividades da Igreja primitiva. Pode citar algumas das Suas actividades administrativas? 
     O Espírito Santo agiu no ministério de Filipe junto a um solitário eunuco etíope que viajava através 
do deserto. Ele ordenou Filipe a ajuntar-se ao carro do eunuco e testemunhar a ele (Actos 8:26-40). 
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10. Qual foi o resultado imediato do testemunho de Filipe ao eunuco? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
O Espírito Santo enviou Pedro, contra a vontade dele, para ministrar a um centurião gentio    
(Actos 10:19-48). 
 
11. Qual foi o resultado primário ou imediato do ministério de Pedro ao centurião e a todos quantos 
ouviram a mensagem no seu lar? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O Espírito Santo separou Barnabé e Saulo em Antioquia e comissionou-os para o serviço 
missionário (Actos 13:1-3). Além disso, trouxe união ao concilio em Jerusalém a fim de que o 
evangelho pudesse ser proclamado de modo eficaz tanto aos judeus quanto aos gentios (Actos 15), 
dando à mensagem do evangelho um apelo universal. 
     Quando Paulo procurou entrar na Ásia e pregar o evangelho, foi proibido pelo Espírito Santo       
(Actos 16:6-7). Se ler adiante, verá que o Espírito Santo tinha outro plano para Paulo naquela ocasião 
específica. 
     Paulo reconheceu publicamente a soberania do Espírito Santo quando lembrou aos presbíteros de 
Éfeso que foi o Espírito Santo que os constituiu e colocou a Igreja sob o cuidado deles (Actos 20:28). 
Todas estas funções administrativas do Espírito Santo confirmam que Ele é uma Pessoa completa que 
foi enviado por Cristo para dirigir os assuntos da Sua Igreja. 
 
12. Baseado na discussão, escolha a melhor resposta à seguinte pergunta. O que levou  Filipe, Paulo 
e Pedro a obedecer à orientação do Espírito Santo nas situações? 
a) Tinham um relacionamento pessoal com Ele, e confiavam n’Ele. 
b) Foram forçados a obedecer-Lhe. 
c) Sabiam quais seriam os resultados. 
 
O Cargo de Consolador 
 
     Quando Jesus estava a sair do mundo para voltar ao céu, os Seus discípulos ficaram aflitos. 
Estariam incapacitados sem Ele, e, portanto, Ele lhes disse: “eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 
Consolador, para que fique convosco para sempre” (João 14.16). Este título vem da palavra grega 
Paracletos e normalmente é traduzido como consolador ou ajudador ou conselheiro. Os estudiosos da 
língua grega têm ressaltado que a palavra traduzida outro significa “outro do mesmo tipo”. O Espírito 
Santo seria uma Pessoa distinta de Cristo, mas seria “do mesmo tipo” que Cristo, uma Pessoa 
completa e perfeita. 
     Cristo prometeu uma Pessoa! Não prometeu o consolo, a ajuda e o conselho, prometeu um 
Consolador, um Ajudador e um Conselheiro! 
 
13. Leia João 14:15-18, 26; 15:26; 16:12-15 e complete as seguintes afirmações: 
 
a) Jesus prometeu aos Seus discípulos que Ele não os deixaria como ___________________________ 
 
______________________________________________ ou seja: indefesos, abandonados e sozinhos. 
 
b) Jesus prometeu que o Pai enviaria outro _______________________________________________ 
    para tomar o Seu lugar. 
 
c) O ministério do Espírito Santo seria ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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d) Jesus disse que quando este outro Consolador viesse, Ele guiaria os Seus em __________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e glorificaria a _____________________________________________________________________. 
 
14. Combine cada exemplo (em cima) com a função do Espírito Santo que a descreve (em baixo). 
 
_____ a) Lembra-nos as palavras de Jesus, leva-nos para a verdade, torna-nos clara a Palavra. 
 
_____ b) Toma o lugar de outro como nosso Ajudador, Conselheiro, e Amigo de confiança. 
 
_____ c) Dá liderança e orientação para as actividades da Igreja. 
 
1. Mestre  
2. Administrador   
3. Consolador 
 

AS SUAS DESIGNAÇÕES PESSOAIS 
Objectivo 6. Citar exemplos das designações pessoais do Espírito Santo. 
 
     Além das qualidades e dos cargos que demonstram a personalidade do Espírito Santo, a Bíblia 
atribui a Ele nomes e emprega pronomes pessoais para se referir a Ele. 
     O nome Espírito Santo aparece mais de 90 vezes na Bíblia. É Seu nome principal e demonstra o 
Seu próprio carácter essencial. 
     Agora, passaremos a ver como Jesus revelou a personalidade do Espírito Santo. Notaremos, 
também, que o Espírito Santo Se designa como Pessoa. E, finalmente, observaremos que o apóstolo 
Paulo se refere a Ele como Pessoa. 
 
Revelado por Jesus 
 
     Examinaremos mais detalhadamente a promessa de Jesus quando Ele fala da vinda do Espírito 
Santo (João 14, 15 e 16). Jesus, de dois modos atribui personalidade ao Espírito Santo. Em primeiro 
lugar, mediante o uso de nome próprio. Três vezes Jesus empregou a designação Consolador. Em 
segundo lugar, Cristo descreveu o Espírito com a expressão “outro Consolador”. “Outro” aqui, quer 
dizer, “um Semelhante”. Sendo que o Consolador original é Cristo, é óbvio que o Mestre queria que 
os Seus discípulos soubessem que Ele estava a enviar uma Pessoa para tomar o Seu lugar. 
 
“Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre (João 14:16). 
Quando o Consolador vier... ele testificará de mim (João 15:26). Mas quando vier Aquele Espírito de 
verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver 
ouvido, e vos anunciará o que há de vir” (João 16:13). 
 
Revelado por Si Mesmo 
 
     Já lhe ocorreu que todas estas afirmações bíblicas foram inspiradas pelo Espírito Santo?                 
(2 Pedro 1:20-21.) Isto significa que por detrás de tudo quanto está dito, o Espírito Santo, que é o 
Agente da revelação, revela ao mesmo tempo que Ele é uma pessoa completa. Além disto, Ele dá mais 
evidências da Sua personalidade à medida em que Se refere à Sua actividade em termos pessoais. 
     Uma referência que já usamos diz isto de modo claro e directo. É uma afirmação feita pelo próprio 
Espírito Santo: “... disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho 
chamado” (Actos 13:2). 
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Revelado Pelo Apóstolo Paulo 
 
     Na sua secção notável a respeito da vida no Espírito em Romanos 8:1-27, Paulo usa a expressão o 
mesmo (vv.16, 26) para se referir ao Espírito Santo. Esta expressão, no grego, é uma combinação de 
um pronome pessoal masculino (o mesmo) e de um nome neutro (espírito). Normalmente ambos, o 
pronome e o nome, seriam neutros. Porém, Paulo usou o pronome masculino dando personalidade ao 
Espírito. O apóstolo quis que entendêssemos que Aquele que controla a nossa mente, que produz em 
nós a vida, que torna real o nosso relacionamento com Cristo, e que nos ajuda nas orações, tem as 
características de personalidade que nos possibilitam ter com Ele este relacionamento pessoal. 
 
15. Combine cada afirmação (em cima) com a pessoa a quem descreve (em baixo). 
 
_____ a) Falou do Consolador vindouro. 
 
_____ b) Disse: “Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado”. 
 
_____ c) Referiu-se ao Espírito Santo pelo uso do pronome pessoal “o mesmo”, afirmando que o   
               Espírito comprova nossa posição como filhos de Deus e intercede por nós. 
 
 1. Paulo  2. Jesus   3. O Espírito Santo 
 
16. Enumere as designações pessoais do Espírito Santo discutidas aqui e que somente poderiam  ser 
dadas a uma pessoa. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

O NOSSO RELACIONAMENTO PESSOAL COM ELE 
Objectivo 7. Seleccionar uma explicação correcta do relacionamento que temos com o Espírito Santo 
quando o conhecemos como Pessoa. 
 
     Há várias razões porque é importante conhecermos o Espírito Santo como Pessoa completa. Uma 
delas é que semelhante conhecimento aprofunda o nosso relacionamento com Ele. 
     Muitos dos problemas que a Igreja experimenta na operação dos dons espirituais poderiam ser 
evitados se procurássemos conhecer a Pessoa do Espírito Santo antes de desejarmos receber e exercer 
os Seus dons. O conhecimento da Pessoa do Espírito Santo deve trazer um desejo profundo de O    
agradar e de ser usado por Ele. 
 
Um Relacionamento Correcto 
 
     Já passou em revista evidências que demonstram que o Espírito Santo é uma Pessoa que conhece 
tudo. Este conhecimento deve dar-lhe uma base sólida para compartilhar com Ele os seus problemas e 
deixar que Ele lhes mostre como os resolver. 
     Já considerou, também, evidências no sentido de que Ele é um Ser emotivo. Estas evidências dão-
lhe discernimento das coisas que Ele deseja. Não deve pensar em usá-Lo para cumprir os seus desejos; 
pelo contrário, deve permitir que Ele o use para cumprir os desejos d’Ele. Deve vê-Lo agora como Ser 
amoroso e sensível, que pode ser entristecido pela sua má conduta. Agradar a si mesmo não deve, 
portanto, ser tão importante como agradar a Ele. 
     Finalmente, já avaliou evidências que demonstram que Ele é capaz de escolher e decidir. O Seu 
conhecimento é infinito e Ele sabe o que é melhor para si. Além disto, Ele escolheu-o e revestiu-o de 
poder para ser a Sua testemunha. Espero que dê grande valor aos Seus dons. Entretanto, deve haver 
mais do que dons, e sempre honre e valorize o Doador. 
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Um Relacionamento Significante 
 
     Outro valor muito importante no reconhecimento do Espírito Santo como Pessoa é que o 
relacionamento significa mais para o crente do que a experiência. Conhecer o poder do Espírito Santo 
traz algumas experiências emocionantes, mas a pessoa entra num relacionamento verdadeiramente 
relevante com Ele somente quando chega a conhecê-Lo como pessoa. Semelhante relacionamento é 
uma coisa que se desenvolve. Traz consigo o conhecimento não somente dos privilégios espirituais da 
pessoa, como também o conhecimento das suas responsabilidades. Paulo refere-se à natureza 
progressiva deste relacionamento em 2 Coríntios 3:18: “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”. 
     O modo de uma pessoa considerar o baptismo no Espírito Santo (Actos 2:4) é uma ilustração disto. 
Se tiver apenas uma experiência sobrenatural, verá o baptismo como uma finalidade em si mesmo. 
Quando acontecer, sentirá que alcançou o seu alvo. Se, do outro lado, considerar o baptismo no 
Espírito Santo como um aprofundamento de relacionamento com uma Pessoa (reconhece que esta 
experiência é apenas o início de um relacionamento maravilhoso!) Sendo assim, cada dia ficará mais 
apto para o desenvolvimento do mesmo, que pode ser expandido enquanto viver e desejar ser cheio do 
Espírito Santo (Efésios 5:18). Lembre-se: Jesus prometeu que o Espírito Santo viria para estar 
connosco para sempre (João 14:16). 
     Se desejar só uma experiência, esta é uma boa oportunidade para reconhecer o seu relacionamento 
de pessoa para Pessoa com o Espírito Santo. Ele quer que fique tão repleto da Sua presença que o seu 
desejo principal será agradar a Ele e cumprir a Sua vontade. 
 
17. Examine o seu próprio relacionamento com o Espírito Santo mediante o estudo destes  exemplos. 
Coloque 1 na frente das declarações que são orientadas para o relacionamento e 2 na frente daquelas 
que são orientadas para a experiência. 
 
_____ a) “Quando receber o baptismo no Espírito Santo, acho que terei alcançado o limite do meu  
               crescimento espiritual.” 
_____ b) “Desde que recebi o Espírito Santo, tenho crescido espiritualmente. Cada dia traz consigo  
               uma comunhão mais doce e rica com o Senhor.” 
_____ c) “Nem sei como esperar a reunião de reavivamento na semana que vem, porque quero uma  
               bênção. Embora eu tenha a tendência de ficar desanimado entre as reuniões especiais, dando  
               lugar ao velho homem, quando o Espírito Se move em mim esqueço-me de tudo a não ser da  
               minha bênção.” 
_____ d) “A presença do Espírito na minha vida é a fonte da minha força. Depois que Ele entrou na  
               minha vida na plenitude baptismal, tenho amadurecido em termos dos valores espirituais.  
               Agora o meu alvo é agradar a Ele.” 
 
18. Tendo por base a discussão nesta secção da lição, quais afirmações explicam melhor o 
relacionamento que temos com o Espírito Santo quando O conhecemos como Pessoa? Se o 
conhecermos como Pessoa que deve ter o controle da nossa vida, tenderemos a ficar: 
a) mais interessados nas experiências espirituais que desfrutamos e como fazem que sintamos. 
b) preocupados em agradar a Ele, tornando-nos dia após dia mais controlados pelo Espírito e menos  
    controlados por nós mesmos. 
c) mais conscientes da Sua presença em nossa vida como nossa fonte de socorro e nossa fortaleza. 
d) melhor capacitados para escolher os dons espirituais que queremos ter. 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO. 
 
_____ 1. Diz-se que o Espírito Santo tem personalidade porque Ele tem influência e poder. 
 
_____ 2. Três qualidades da personalidade que o Espírito Santo possui são a capacidade para    
    conhecer, para sentir, e para escolher. 
_____ 3. O Espírito Santo poder expressar o amor de Deus e o faz. 
 
_____ 4. A capacidade de escolher é uma expressão daquela parte da personalidade que é chamada a 
    vontade. 
_____ 5. O Espírito Santo funciona primariamente no cargo de juiz. 
 
_____ 6. Três cargos importantes do Espírito Santo são: Mestre, Administrador e Consolador. 
 
_____ 7. Porque um objecto tem um nome é considerado uma personalidade. 
 
_____ 8. A Escritura refere-se ao Espírito Santo por meio de designações especiais. 
 
_____ 9. Jesus referiu-Se ao Espírito Santo como pessoa, usando um nome pessoal e pronomes        
   pessoais quando falava. 
_____ 10. O apóstolo Paulo escreve nas Epístolas a respeito do Espírito como pessoa, usando     
      pronomes pessoais masculinos. 
 
PREENCHIMENTO – Preencha os espaços em branco com uma destas palavras para completar as 
afirmações: 
 
 completa   desejos    experiências    
 maturidade  problemas   relacionamento 
 
11. Se reconhece o Espírito Santo como uma pessoa, pode compartilhar com Ele seus _____________   
 
___________________________________________ e deixar que Ele lhe mostre como os solucionar. 
 
12. Quando chegar a conhecer o Espírito Santo como um ser emotivo, deverá compreender também  
 
que Ele tem ________________________________________ e que deve procurar agradá-Lo, e não si 
 
 próprio. 
 
13. As pessoas que são orientadas para ____________________________ tendem a ver o baptismo no 
 
Espírito Santo como uma finalidade em si mesmo. 
 
14. Aqueles que vêem o baptismo no Espírito Santo como a recepção de uma Pessoa tendem a ser  
 
orientados para  _____________________________________________________________________ 
 
15. Se alguém dá o devido valor ao potencial do baptismo no Espírito Santo, deve começar um  
 
relacionamento que produzirá a  _________________________________________ cristã progressiva. 
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16. Quando dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa ____________________________________ a  
 
intenção é dizer que Ele possui todas as qualidades que nos possibilitam a ter um relacionamento  
pessoal com Ele. 
 
RESPOSTA CURTA – Responda de modo abreviado as seguintes perguntas: 
 
17. Enumere as três qualidades pessoais do Espírito Santo que estudámos nesta lição. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
18. Enumere três pessoas, discutidas por nós, que se referiram ao Espírito Santo em termos pessoais. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
19. Explique como opera o relacionamento de amor com o Espírito Santo. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
20. Cite três maneiras de ser possível o Espírito Santo ser maltratado que revelam que Ele tem 
      sentimentos. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
10. O eunuco recebeu a mensagem, foi baptizado, e continuou seu caminho regozijando-se. 
 
1. b) Ele tem as qualidades essenciais de uma personalidade. 
 
11. Aceitaram a mensagem, ficaram cheios do Espírito Santo e foram baptizados. 
 
2. pessoal. 
 
12. a) Tinham um relacionamento pessoal com Ele e confiavam n’Ele. 
 
3. e) as coisas mencionadas em a) e b). 
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13. a) órfãos (desconsolados). 
      b) Conselheiro, Consolador ou Ajudador. 
      c) ensinar e lembrar aquilo que Jesus disse. 
      d) toda a verdade, Jesus. 
 
4. Revela que ele tinha conhecimento para providenciar uma solução; e que Ele foi capaz de    
    comunicar este conhecimento aos apóstolos. 
 
14. a) 1. Mestre. 
      b) 3. Consolador. 
      c) 2. Administrador. 
 
5. O Espírito Santo pode ser: 
     a) alvo de mentiras. 
     b) resistido. 
     c) insultado. 
     d) blasfemado (esta é a acção mais grave de todas).  
     e) alvo de maledicência e pecados. 
 
15. a) 2. Jesus. 
      b) 3. O Espírito Santo.  
      c) 1. Paulo. 
 
6. A sua resposta. 
 
16. O Espírito Santo (nome pessoal), Consolador, ele, me, eu, o mesmo. 
 
7. a) vontades ou desejos.  
    b) controle. 
    c) intercede. 
 
17. a) 2. Orientado para a experiência. 
      b) 1. Orientado para o relacionamento.  
      c) 2. Orientado para a experiência. 
      d) 1. Orientado para o relacionamento. 
 
8. a) Verdadeira. 
    b) Verdadeira. 
    c) Falsa. 
    d) Verdadeira.  
    e) Verdadeira.  
    f) Verdadeira.  
    g) Falsa. 
    h) Verdadeira. 
 
18. b) preocupados em agradar a Ele, tornando-nos dia após dia, mais controlados pelo Espírito e         
          menos controlados por nós mesmos. 
      c) mais conscientes da Sua presença em nossa vida como nossa fonte de socorro e nossa fortaleza. 
 
9. c) O Espírito Santo nos guiará à medida que estudarmos a Palavra de Deus e nos tornará clara  a sua  
        verdade. 
 
 
 


