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LIÇÃO 3 
Uma Pessoa que Ajuda 

 
 
     A cidade onde nasci é um centro de fabricação de automóveis, de modo que, quando me formei na 
universidade, fui trabalhar numa fábrica de automóveis. Recebi a tarefa de empurrar carrocerias de 
automóveis de uma linha de montagem para outra. A tarefa exigia dois homens, mas o encarregado de 
serviço estava a procurar reduzir as despesas, e disse, portanto, que eu teria de trabalhar sozinho. 
     Alguns dos carros grandes eram quase impossíveis de serem empurrados por um só homem, e no 
fim do dia eu estava pronto para pedir demissão. Já resolvera que o dia seguinte seria meu último ali. 
Mas, na manhã seguinte, o encarregado veio para mim acompanhado por um homem grande e forte, e 
disse: “Apresento o seu novo ajudante”. Acabaram-se todos os meus problemas. 
     Quando Jesus chegou ao fim do Seu ministério terreno, Seus poucos discípulos hesitantes 
enfrentaram a tarefa impossível de continuarem sem a ajuda d’Ele. Parecia que todas as suas 
esperanças morreram com Ele quando Ele foi crucificado. Ficaram desanimados, e voltaram para a 
pesca. Mas depois da Sua ressurreição, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, e repetiu a Sua 
promessa de lhes enviar outro Ajudador. 
     Não houve decepção quando finalmente chegou o dia em que o Espírito Santo veio para ser o 
Ajudador deles! Ele era tudo quanto lhes era necessário para lhes ajudar a cumprir a comissão de 
Cristo. 
     Já vimos que o Espírito Santo é uma pessoa completa e divina. Nesta lição estudaremos as 
maneiras d’Ele nos ajudar, mediante a convicção, a regeneração, o ensino, e o aconselhamento. 
Precisa de mais ajuda da parte d’Ele em qualquer destas áreas? Abra o seu coração enquanto estuda, e 
deixe que o Espírito Santo seja o seu Ajudador pessoal. 
 
Esboço da Lição 
ELE CONVENCE 
ELE REGENERA  
ELE ENSINA 
ELE ACONSELHA 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Explicar qual é o significado da obra de convicção do Espírito Santo, baseada em João 16:7-11. 
2. Discutir a obra do Espírito Santo na regeneração. 
3. Descrever os aspectos diferentes do ministério do Espírito Santo no ensino e no aconselhamento. 
4. Tirar proveito do ministério ajudador do Espírito Santo. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição segundo a maneira descrita nas actividades de aprendizagem para a Lição 1. Leia o 
    conteúdo da lição, bem como todos os textos bíblicos oferecidos, e responda às perguntas do estudo. 
2. Procure definições no glossário do manual de estudos, de quaisquer palavras-chave que não     
    conhece.  
3. Faça o Auto-Teste e verifique as suas respostas.  
4. Faça uma revisão das Lições 1-3, e em seguida, responda às perguntas do Exame da Unidade 1. 
 
Palavras-Chave 
Cânon  
expressão vocal 
Paracletos  
revelação 
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ELE CONVENCE 
Objectivo 1. Reconhecer afirmações verdadeiras relacionadas com o ministério do Espírito Santo em 
convencer o mundo do pecado, da justiça, e do juízo. 
 
     A primeira obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa foi explicada por Jesus quando Ele disse 
aos discípulos que lhes enviaria um Ajudador. São estas as Suas palavras: 
 
“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. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do 
juízo. Do pecado, porque não crêem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; 
e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado” (João 16:7-11). 
 
     O mundo tem estabelecido os seus próprios padrões de pecado e de justiça, e gostaria muito de 
desconsiderar a advertência de Deus quanto ao juízo. É somente por causa do grande amor que Deus 
tem pela humanidade que Ele enviou o Espírito Santo para convencer os pecadores de que estão 
errados. O Espírito Santo opera no coração do descrente para o fazer voltar-se para o Senhor, mas Ele 
usa crentes para testemunharem aos descrentes a respeito de Jesus e para viverem uma vida santa 
diante destes. Poderíamos dizer, portanto, que é através do crente que Ele comprovará que o mundo 
está errado no que diz respeito ao pecado e à justiça e ao juízo. Ele é o nosso Ajudador na obra de 
trazermos o mundo para Cristo. 
 
Do Pecado 
 
     Quando fiz um apelo à conversão num dos nossos cultos evangelisticos, uma linda menina de oito 
anos de idade respondeu. Ajoelhou-se na frente com as lágrimas correndo e exclamou: “Oh Deus! Sou 
uma pecadora tão terrível!” 
     Duvido de que ela tenha cometido qualquer dos pecados que o mundo chamasse de “terríveis”, mas 
o Espírito Santo mostrar-lhe-a a beleza de Jesus, e ela estava a expressar a sua necessidade da 
salvação. O mundo raramente leva em conta o pecado real da falta de fé em Deus e do descuido com o 
dom supremo do Seu Filho; no entanto, este é o maior de todos os pecados. Foi o Espírito Santo quem 
revelou à menininha o seu estado terrível. Somente o Espírito Santo pode colocar a pessoa frente a 
frente com a sua condição e com a sua rejeição de Cristo como Salvador. Somente o Espírito Santo 
pode convencer o descrente da sua necessidade de vir a Cristo com arrependimento e encontrar perdão 
para os seus pecados. Muitas vezes o Espírito Santo convence os pecadores à medida em que ouvem a 
pregação ungida com o evangelho (Actos 2:14-41). Noutras ocasiões, a convicção vem à medida em 
que o pecador ouve o testemunho, ungido pelo Espírito, de um crente que aceitou Cristo como seu 
Salvador. 
 
1. O Espírito Santo convence o mundo do pecado por meio de: 
a) dar ao descrente orientação nas questões espirituais. 
b) demonstrar Jesus como o exemplo da vida que agrada a Deus e como único Salvador. 
c) tornar os pecadores conscientes do facto de serem indignos de receber a misericórdia de Deus. 
 
Da Justiça 
 
     Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo da justiça porque Ele estava a ir para o Pai.      
A volta de Jesus para o Pai era prova de que tudo quanto Ele dissera a acerca de Si mesmo era 
verdadeiro. Se Ele não fosse justo, teria morrido pelos Seus próprios pecados, não pelos nossos. Teria 
permanecido no túmulo e apodrecido como outras pessoas pecaminosas. Mas Ele era justo, pagou o 
preço dos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, e voltou ao Pai! Foi por isso que Pedro 
anunciou estas verdades de modo tão dinâmico aos seus contemporâneos no Dia de Pentecostes  
(Actos 2:14-41). 
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     O apóstolo Paulo diz-nos em Romanos 1:4 que Jesus através do Espírito Santo foi poderosamente 
declarado Filho de Deus, pela Sua ressurreição dentre os mortos. É o Espírito Santo que testifica da 
justiça de Jesus Cristo. Glorifica a Cristo por meio de anunciar ao mundo as coisas de Cristo         
(João 16:14). 
 
2. Segundo o registo em Actos, quais as duas respostas que são provas da justiça de Jesus Cristo? 
a) O Seu ensino 
b) A Sua morte na cruz 
c) A Sua ressurreição dentre os mortos  
d) A Sua volta ao Pai 
e) O Seu ministério entre os homens 
 
Do Juizo 
 
     O julgamento que o Espírito Santo usaria como exemplo para convencer os homens da certeza do 
julgamento seria o julgamento de Satanás. A derrota completa deste e a vitória de Cristo sobre o 
inferno e a sepultura, devem ser totalmente suficientes para comprovar que haverá um juízo final. 
     A não ser que a pregação do juízo leve consigo o amor e a solicitude do Espírito Santo e enfatize a 
vitória de Cristo, só servirá para afastar os homens de Deus. Jesus entristeceu-Se quando advertiu 
Jerusalém a respeito do julgamento vindouro, e não demonstrou satisfação alguma porque aqueles que 
teriam de o rejeitar seriam castigados (Mateus 23:37-38). 
     Achamos muitos exemplos no livro de Actos que mostram como o Espírito Santo usou os apóstolos 
para convencer as pessoas do pecado, da justiça, e do juízo. Pedro falou em profecia no Dia de 
Pentecostes. Aconteceu o seguinte: 
 
1. Houve convicção do pecado por causa daquilo que a sua descrença fez a Jesus (Actos 2:22-23). 
 
2. Houve convicção da justiça quando o povo reconheceu que Deus não permitiu que o Seu Santo   
    visse corrupção, mas, pelo contrário, O ressuscitou para Se sentar à Sua destra (Actos 2:27, 30-33,   
    36). 
 
3. Houve convicção de juízo: “E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: 
    Salvai-vos desta geração perversa” (Actos 2:40). 
 
4. O resultado foi que as pessoas começaram primeiramente a desesperar-se, e depois se arrependeram 
    e aceitaram a mensagem de Pedro. Cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas ao número de  
    crentes naquele dia. 
 
     Outros exemplos são encontrados em Actos 3:14-21; 4:10-12; 10:39-42; e 13:27-41. 
     O Espírito Santo continua a ser o nosso Ajudador nos dias de hoje para trazer ao mundo a 
mensagem da salvação. Ele nos usará para convencer os homens do pecado, da justiça, e do juízo. 
 
3. Circule a letra que antecede as afirmações VERDADEIRAS que descrevem o ministério do Espírito 
Santo em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, baseando-se na  discussão. 
a) O pecado que trará o julgamento eterno é o pecado da descrença (incredulidade). 
b) O pecado de que o Espírito Santo nos convence é o juízo dos homens pecaminosos. 
c) A ressurreição de Cristo é uma prova da Sua justiça.  
d) O ministério do Espírito Santo ao mundo é levado a efeito principalmente por crentes que testifícam  
    mediante a sua vida e o seu testemunho. 
e) A ênfase que Jesus deu ao juízo é que era o que os pecadores mereciam. 
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ELE REGENERA 
Objectivo 2. Mencione pelo nome três coisas que o Espírito Santo faz por nós no momento da nossa 
salvação. 
 
     Numa lição posterior discutiremos de modo mais completo a obra do Espírito Santo na 
regeneração. É mencionada nesta lição para demonstrar a progressão do ministério do Espírito como 
nosso Amigo Ajudador, desde o da convicção do pecado, da justiça, e do juízo até o de Companheiro, 
Mestre e Guia constantes. Antes de experimentarmos a ajuda do Consolador na nossa vida diária, 
devemos experimentar a regeneração. 
     Com regeneração queremos dizer “novo nascimento”. É o que acontece quando nos voltamos dos 
nossos pecados e aceitamos Jesus 
     Cristo como o nosso Senhor e Salvador. É o Espírito Santo que age em prol do Pai e do Filho para 
conceder a vida espiritual ao pecador arrependido (João 3:3-8; 6:63; Tito 3:4-5). 
     No momento da regeneração, o Espírito Santo habita em nós; e, portanto, porque habita em nós, 
sempre está presente para nos ajudar (João 14:16-17). 
 
4. Leia Romanos 8:9, 11; 1 Coríntios 3:16; 6.:9 e explique a veracidade destes versículos das 
Escrituras e complete esta frase: 
 
No momento em que recebemos Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo ___________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
     Tendo-nos trazido para a vida espiritual, o Espírito Santo estabelece a Sua morada em cada crente. 
À medida que Ele habita em nós, Ele é o selo ou penhor de Deus – a entrada ou prestação inicial que 
garante a nossa herança espiritual futura: 
 
“Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra de verdade, o evangelho da vossa 
salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O qual é o 
penhor da nossa herança, para redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória”            
(Efésios 1:13-14). 
 
5. Na base de João 14:1-3, Efésios 1:12-13, e 2 Coríntios 1:22, o Espírito Santo é chamado nosso 
  
penhor porque ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O selo do Espírito Santo representa a segurança que temos n’Ele à medida em que Ele controla a 
nossa vida. Testifica, também, à nossa filiação, o que significa que compartilhamos da herança do 
nosso Pai celestial (Romanos 8:15-17; Gálatas 4:6). 
     Assim, o Espírito Santo inicia em nós a vida espiritual na experiência do novo nascimento. À 
medida em que Ele habita em nós, Ele tem condições de controlar o decurso da nossa vida. A Sua 
presença traz-nos confiança: Ele torna relevante a nossa filiação por meio de: 1. testificar à sua 
realidade (Romanos 8:16), 2. inspirar esperança em nós enquanto olhamos para os benefícios futuros 
que a filiação garante para nós, 3. orando e intercedendo por nós de modo que oremos de 
conformidade com a vontade de Deus (Romanos 8:26-27), e 4. lembrando-nos de que a Sua actividade 
na nossa vida é um penhor ou selo da presença de Deus que nos traz assistência quotidiana para nos 
ajudar a manter uma vida espiritual aceitável. 
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6. Mencione pelo nome as três coisas que discutimos nesta secção que o Espírito Santo faz por nós no 
momento da regeneração. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
ELE ENSINA 
Objectivo 3. Identifique o que Jesus pretendia quando disse que o Espírito Santo nos ensinaria 
“Todas as coisas”. 
 
     Comunicar a verdade aos crentes é uma das maneiras importantes de o Espírito Santo ser uma 
pessoa que ajuda. É por isso que Jesus O chamou o Espírito da verdade na mesma frase em que O 
chamou de Consolador ou Conselheiro (João 14:16-17). O ensinar e o aconselhar estão estreitamente 
vinculados no ministério do Espírito Santo. Discutiremos três aspectos do ministério de ensino do 
Espírito Santo. Lembre-se de que este ministério é para o crente. 
 
Instrutor (Preceptor) 
 
     Assim como Jesus veio para tornar conhecidas a natureza e a vontade do Pai, assim também o 
Espírito Santo vem para tornar conhecidas a natureza e a vontade de Jesus (João 14:20-21, 23-26). 
Uma maneira que Ele usou isto nos tempos passados, foi inspirar os seguidores de Jesus para 
registarem a vida e o ministério do Mestre. Este é o registo do Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e 
João. 
     Como o Espírito Santo ensinaria? Em primeiro lugar, glorificaria Cristo. Não ensinaria um corpo 
de conhecimento inteiramente novo e sem relacionamento; pelo contrário, tomaria as coisas que Cristo 
ensinava, derramaria sobre elas luz adicional, e capacitaria os ouvintes a compreenderem a verdade 
desejada. À medida em que os crentes crescem e se desenvolvem na maturidade espiritual, podem 
assumir mais responsabilidades. Mudam de uma dieta de leite para aquela do alimento sólido             
(1 Coríntios 3:2 e Hebreus 5:11-14). Embora a dieta espiritual mude, o assunto, Jesus Cristo, 
permanece a ser o mesmo. 
     O Consolador não omite nada que seja importante para saber a respeito de Jesus Cristo. Ele “vos 
ensinará todas as coisas”, Jesus prometeu (João 14.26). Talvez pense: “Ele não Se importa com o meu 
emprego, com a minha fama, com a minha posição financeira”. Sim, Deus importa-Se mesmo! Jesus, 
no entanto, ensinou-nos a reconhecer as nossas prioridades: “Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a 
sua justiça, e todas estas coisas (as suas necessidades materiais, físicas, sociais e vocacionais) vos 
serão acrescentadas” (Mateus 6:33). O Espírito Santo ensina-nos como ordenar apropriadamente a 
nossa vida na dimensão espiritual, e então, tendo Ele para controlar a nossa vida, Ele guia-nos de 
modo apropriado noutras áreas da vida. É o Espírito Santo que nos revela as profundezas de Deus e 
nos ajuda a compreender as coisas espirituais (1 Coríntios 2:10-15). Em tudo isto, o Seu propósito é 
glorificar Cristo. Stanley M. Horton diz: “O Espírito Santo sempre revela Jesus como tudo quanto a 
Bíblia diz que Ele é”. 
     Em segundo lugar, um conhecimento dos eventos futuros foi incluído nas coisas que o Espírito 
Santo ensinaria. Ele “vos anunciará o que há de vir”, disse Jesus (João 16:13). Esta promessa tornou-se 
muito mais clara quando o apóstolo João estava no Espírito no dia do Senhor e recebeu a revelação de 
Jesus Cristo (Apocalipse 1:10). João foi informado que estas coisas logo aconteceriam. A revelação 
incluía um registro dos eventos que ocorreriam a partir do primeiro século depois de Cristo até aos 
tempos do Novo Céu e da Nova Terra (Apocalipse 21).  
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     Com a mesma inspiração Paulo falou da vinda do Senhor (1 Tessalonicences 4:13-18), as 
condições que predominariam na Sua vinda (1 Tessalonicenses 5:1-11), o julgamento divino contra os 
descrentes (2 Tessalonicences 2:1-12), e o aparecimento do iníquo (2 Tessalonicences 2:1-12). Pedro 
falou também, sob a unção do Espírito, a respeito do futuro Dia do Senhor (2 Pedro 3:1-13). O único 
elemento que vemos em todos estes eventos é a futura revelação da glória de Jesus Cristo. 
 
7. Qual é o tema que percorre o livro de Apocalipse?  
a) O julgamento dos pecadores. 
b) A futura revelação da glória de Jesus Cristo. 
c) As vitórias finais de Satanás. 
 
8. Baseando-se na discussão, quando Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria “todas as coisas”, 
qual era a Sua intenção? Circule a letra que antecede as respostas certas. 
a) Tudo quanto Deus quer que saibamos a respeito d’Ele mesmo.  
b) Tudo quanto precisamos de saber a respeito de nossa ocupação.  
c) Eventos específicos acerca da nossa vida futura na terra. 
d) Tudo quanto Deus quer que saibamos a respeito de Jesus. 
e) Coisas do Espírito que nos ajudarão a glorificar Cristo. 
f) Eventos futuros que se relacionam com a nossa vida espiritual em Cristo. 
g) Como ter sucesso financeiro. 
h) Como convencer o mundo do pecado, da justiça, e do juízo. 
 
Intérprete 
Objectivo 4. Descreva a função do Espírito Santo em relação à redacção (escrituração) das 
Escrituras. 
 
     À medida em que os Evangelhos foram escritos, o Espírito Santo começou o Seu ministério de os 
interpretar. O apóstolo Paulo foi a pessoa escolhida para explicar pormenorizadamente o evangelho na 
Igreja. As suas epístolas às igrejas fazem a maior parte das Escrituras do Novo Testamento que 
seguem os quatro Evangelhos e o livro de Actos. Outros apóstolos e crentes neotestamentários 
também foram inspirados pelo Espírito Santo para tomar as coisas de Cristo e torná-las conhecidas 
(João 16:14). Como isto ocorreu? 
     1 Pedro 1:20-21 e 2 Timóteo 3:16 revelam a mecânica da revelação bíblica. Estas referências 
bíblicas revelam o facto de que o Espírito Santo inspirou os homens para registarem a Palavra de Deus 
à medida em que lhes foi dada. Os escritores humanos não deram início ao processo, pelo contrário, 
falaram e escreveram fielmente a mensagem de Deus à medida em que foram capacitados pelo 
Espírito Santo. Quem estude com persistência a Palavra de Deus notará que, embora a mensagem seja 
de Deus, é registada no estilo individual e com o vocabulário inimitável de cada escritor, e, nalguns 
casos, torna-se claramente evidente a experiência antecedente do escritor. Os escritores não eram 
simplesmente robôs mecânicos; eram sensíveis ao Espírito de Deus e registaram com precisão a 
mensagem de Deus emprestando a este processo as suas próprias faculdades. 
     Embora o cânon da Escritura tenha sido fechado, e tudo quanto Deus pretendeu revelar já tenha 
sido registado na Bíblia, o Espírito Santo continua o Seu ministério de interpretação. Toma as coisas 
que já foram escritas e ilumina-as (torna-as claras) ao coração e à mente dos crentes. 
     A melhor maneira de compreender qualquer livro é perguntar o que o autor pretendia quando o 
escreveu. O problema é que estes autores não estão à nossa disposição. Mas o Espírito Santo está à 
nossa disposição! Todos os escritores humanos da Bíblia morreram há séculos. Que grande consolo é 
saber que o Autor Divino está connosco para sempre! Cada vez que abre a sua Bíblia, o seu Ajudador 
pessoal está ao seu lado para o ajudar a entendê-la. 
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9. De conformidade com as referências bíblicas que consultamos nesta secção, qual descrição melhor 
descreve a função do Espírito Santo na autoria das Escrituras? 
a) O Espírito Santo fez os homens escreverem aquilo que Ele revelou, no mesmo estilo, vocabulário, e  
    forma literária, de modo que cada parte da Bíblia fosse idêntica às outras partes. 
b) À medida em que o Espírito Santo actuava nos homens santos de Deus, estes caíam em êxtases.    
    Estando inconscientes, simplesmente registaram o que era ditado. Neste caso, o Espírito não  
    empregava o estilo, vocabulário ou determinada forma literária dos escritores. 
c) O Espírito Santo induziu homens escolhidos de Deus a profetizarem. À medida em que o Espírito os  
    inspirava, registavam fielmente a mensagem de Deus. No processo de comunicar a mensagem de  
    Deus, o Espírito empregava o vocabulário, estilo e experiência antecedente de cada escritor. 
 
Porta-Voz 
Objectivo 5. Relacionar a palavra porta-voz ao ministério de Jesus, do Espírito Santo, e do crente. 
 
     O Consolador seria o porta-voz de Deus depois de Jesus ter voltado para Seu Pai no céu. Um porta-
voz é alguém que fala como representante doutra pessoa. Jesus tinha sido Testemunha perfeita de 
Deus, e Porta-voz perfeito em prol d’Ele, mas já completara a obra que o Pai Lhe dera para realizar. 
Jesus disse aos Seus discípulos que quando o Espírito da verdade vier, Ele falará (João 16:13). 
     Jesus, como porta-voz do Pai, tinha dito: “A minha doutrina não é minha, mas daquele que me 
enviou” (João 7:16). O caso do Consolador seria idêntico: “Dirá tudo o que tiver ouvido” (João 16:13). 
     A diferença é que Jesus falou através do Seu próprio corpo físico, ao passo que o Consolador 
falaria através dos crentes. Quando falamos por Ele, trata-se normalmente de uma mensagem que o 
Espírito Santo nos tem dado à medida em que estudamos a Palavra de Deus. Ele ilumina-nos e unge-
nos à medida em que estudamos, e nós nos tornamos porta-vozes de Deus. Desta maneira, Deus pode 
ter porta-vozes em todas as partes da terra ao mesmo tempo, porque o nosso Ajudador é omnipresente. 
Ele pode falar através de cada um de nós à medida em que Lhe escutamos e permitimos que Ele fale 
através de nós. 
     Haverá, também, conforme estudaremos mais tarde, aquelas ocasiões em que o Espírito Santo fala 
directamente através de nós pelos dons do Espírito. Somos realmente nós que fazemos a parte de 
pronunciar as palavras, mas é Ele que nos dá as palavras para falarmos na ocasião em que o dom está 
em operação. Qualquer crente pode falar em prol de Deus, mas somente à medida em que recebe a 
mensagem da parte do Espírito Santo (1 Coríntios 12:1-10). 
 
10. Leia João 14:7 e 26, e responda às seguintes perguntas: 
 
a) Qual porta-voz nos revelou como Deus é? ______________________________________________ 
 
b) Qual porta-voz nos revela como Jesus é? _______________________________________________ 
 
c) Quando o Espírito falar através de nós, de que nos fará lembrar? ____________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
d) Ser um porta-voz significa __________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
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ELE ACONSELHA 
Objectivo 6. Combine os aspectos diferentes do ministério de aconselhamento com a definição de 
cada um deles. 
 
     Na Lição 1 ficamos a saber que a palavra Paracleto em João 14:16 é traduzida em diferentes 
versões da Bíblia assim: Consolador, Ajudador ou Conselheiro. Esta palavra significa literalmente 
“pessoa chamada para o lado a fim de ajudar”. Ao pensarmos no Espírito Santo como nosso 
Consolador, neste caso o significado parece ser aquele de um amigo que comparece como intercessor, 
guia, ou consolador. Todos estes aspectos do ministério pessoal do Espírito Santo connosco encaixam-
se bem com a ideia da pessoa separada para ajudar. Como podemos explicar estes ministérios à nossa 
vida pessoal? 
 
Intercessor 
 
“E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que 
havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E 
aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito; e é ele que segundo Deus intercede 
pelos santos” (Romanos 8:26-27). 
 
     O apóstolo Paulo refere-se aqui ao Espírito como nosso Intercessor (alguém que ora ou faz petições 
em prol de outra pessoa). Nos nossos tempos de fraqueza, não sabemos o que devemos pedir em 
oração, nem como pedir. Na nossa perplexidade, frequentemente deixamos de compreender o que 
realmente necessitamos e como procurar soluções apropriadas. Talvez queiramos agradar a Deus e 
realizar a Sua vontade acima de tudo na nossa vida, mas não sabemos como reconciliar as dificuldades 
presentes com o propósito maior de Deus: o de nos levar à maturidade espiritual. Em tais ocasiões, o 
Espírito vem à nossa assistência e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus sabe o que está 
na nossa mente, e qual é a mente do Espírito. Visto haver uma comunicação perfeita entre o Pai e o 
Espírito Santo, não há necessidade para palavras. E porque o Espírito Santo conhece os pensamentos e 
a vontade do Pai, podemos ter confiança de que Ele intercede de acordo com a vontade de Deus. Este 
conhecimento deve ajudar-nos a crer que as nossas orações serão respondidas por Deus e no horário 
certo d’Ele. 
     Tenho experimentado ocasiões na oração quando o fardo era tão grande que não sabia como o 
expressar a Deus. Tenho até mesmo sentido a presença do Espírito dentro de mim, fazendo conhecida 
a Deus a minha petição que eu não conseguia expressar em palavras. É tão precioso saber que temos 
um Amigo ajudador que intercede na nossa petição quando não sabemos orar! 
     Certa colega, que é missionária na África, ficou muito doente e foi levada com pressa para o 
hospital, para fazer parto do seu filho prematuro. No momento em que começou o parto, um amigo, 
despertou do sono com uma pesada preocupação espiritual para orar em prol de Maria. Orou pela noite 
inteira; e por todo o dia seguinte continuou a orar, recusando alimentos e descanso. Continuou a orar 
por toda a segunda noite. Na manhã do segundo dia, levantou-se de joelhos e relatou: “Deus respondeu 
a minha oração!” Mais tarde naquele dia, a sua filha recebeu um telegrama do casal de missionários na 
África que dizia: “O nosso filho nasceu ontem. Maria e o bebé estão a passar bem”. Foi o Espírito 
Santo, o nosso Intercessor, que impressionou sobre este piedoso, a necessidade de orar e interceder 
pela colega milhares de quilómetros de distância. 
     O Espírito Santo também ajuda a nossa intercessão nos fazendo lembrar das coisas que são as 
nossas em Cristo e de nos dar segurança das coisas que Deus quer fazer por nós (1 Coríntios 2:12). 
Sem a Sua ajuda, as nossas orações seriam uma forma vazia. 
 
11. Nesta secção sobre o Intercessor vimos que o Espírito Santo nos ajuda a orar de quais maneiras? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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12. Quais destas respostas ilustram o ministério de intercessão do Espírito Santo? Circule a letra que 
antecede as respostas certas. 
a) “Fiz uma lista de todas as minhas necessidades e apresentei-as a Deus em oração”. 
b) “Sabia que o meu irmão tinha uma profunda necessidade espiritual, mas não sabia como orar a  
    respeito. Só podia entregar-me ao Espírito enquanto Ele intercedia a Deus a favor dele”. 
c) “A minha família não tinha alimento para comer. Estávamos a orar, quando alguém bateu à porta.  
    Um amigo da nossa igreja estava ali com um saco de géneros alimentícios. Deus já providenciara a  
    resposta antes de orarmos”. 
d) “Visto que Deus tem muito mais consciência das minhas necessidades do que eu, realmente não é  
    necessário eu passar muito tempo em oração”. 
 
Guia 
 
     Qual carreira devo escolher? Com quem devo casar-me? Onde devo morar? Numa vida em que se é 
confrontado com decisões importantes todos os dias, precisa de um guia fidedigno. O seu sucesso 
depende do tipo de orientação que seguir. 
     Há tantas vozes que oferecem conselhos, e cada uma delas alega ser a melhor. Mas há um só 
Conselheiro a quem é completamente seguro seguir. Ele é o Conselheiro que Jesus prometeu que 
enviaria. Quando precisa de decidir entre a verdade e o erro, Ele guiá-lo-á no caminho da verdade, 
porque Ele é o Espírito da verdade. A Sua orientação sempre leva ao sucesso verdadeiro                      
(1 João 4:1-6). 
     Gálatas 5:16 diz: “Andai em Espírito” – ou seja guiado pelo Espírito (v.18). O versículo 25 diz: “Se 
vivemos em Espírito, andemos também em Espírito” (Gálatas 5:25). Para andarmos com Ele, devemos 
estar dispostos a deixá-Lo guiar os nossos passos. Ele dirigir-nos-á à medida em que vivermos de 
acordo com Ele e desejarmos o que Ele deseja (Romanos 8:5). À medida em que reconhecemos a Sua 
liderança soberana, Ele também nos guiará progressivamente em toda a verdade (João 16:13). Ele 
também nos dirigirá, conforme Ele fez com os membros da Igreja primitiva. Sem dúvida alguma, Ele 
proverá por nós conforme fez por eles: económica, vocacional e espiritualmente (Actos 2:42-47). 
     Além da Sua função como nosso Guia na verdade e na direcção prática da nossa vida diária, o 
Espírito Santo revela, também, a natureza séria das nossas iniquidades – o comportamento associado 
com a nossa velha natureza não regenerada (compare Efésios 4:20-32 e Romanos 8:12-14). Ainda 
mais, além de revelar as armadilhas no caminho em frente daquele que tende a vir sob o controle do 
antigo próprio eu o Espírito também o ajuda a mortificar qualquer conduta que é incoerente com o 
novo eu; ou, o Espírito pode simplesmente refrear-nos ocasionalmente de seguir um curso de acção 
que não está coerente com a vontade de Deus naquele tempo. Não era pecado quando Paulo e o seu 
grupo quiseram evangelizar na Ásia; simplesmente não era a ocasião própria de Deus (Actos 16:6-10). 
Mais tarde, este impedimento foi removido, e Paulo teve um ministério tremendo nesta província 
(Actos 19:10). Estas funções do Espírito Santo como nosso Guia são importantes para nós no nosso 
desenvolvimento espiritual. 
 
13. Leia os versículos das Escrituras (à direita), e combine cada um com o tipo de orientação que 
indica (à esquerda). Coloque o número da sua escolha em cada espaço em branco. 
 
_____ a) A tomada de decisões  1. Actos 8:29 
 
_____ b) Prevenção   2. Actos 13:2 
 
_____ c) Determinação   3. Actos 15:28 
 
_____ d) Orientação   4. Actos 16:6 
 
     Já vimos que o Espírito Santo não somente nos dá orientação quanto àquilo que devemos fazer 
(tomada de decisões, determinação e orientação) como também nos guia naquilo que não devemos 
fazer, proibindo-nos de avançar na frente d’Ele ou de agir de maneiras que são incoerentes com a 
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nossa condição como filhos de Deus (compare Romanos 8:12-16 com 1 João 3:2-3). Devemos 
procurar n’Ele a nossa orientação e obedecer à Sua voz. 
 
Consolador 
 
     Conforme já dissemos, a palavra Paracletos às vezes é traduzida como Consolador. O Espírito 
Santo é o nosso Consolador no sentido de ser Aquele que foi “chamado para o lado para ajudar”. O 
consolo do Espírito Santo não é compaixão divina. Ele conhece as tristezas da vida e realmente tem 
compaixão, mas Seu consolo é muito mais do que a compaixão. 
     Entre os outros aspectos do fruto com que agracia a nossa vida, o Espírito Santo produz paz 
(Gálatas 5:22). A Sua paz é o produto que resulta quando a nossa vida é entregue ao Seu controle 
(Romanos 8:6). À medida em que nos tornamos cada vez mais consciente do Seu controle sobre a 
nossa vida, ficamos conscientes da nossa filiação espiritual de que pertencemos a Deus. Isto produz 
um sentimento ou sensação de pertencermos, o que o Espírito Santo reforça. Este conhecimento deve 
dar-nos um senso tremendo de segurança e de paz. 
     O Seu consolo inclui a esperança. Não importa quão escura a noite, o Consolador, que sabe 
perfeitamente o futuro, deixa saber que haverá uma amanhã, e que a promessa de Jesus: “Voltarei para 
vós”, será cumprida (João 14:28). 
 
14. Combine os aspectos diferentes do ministério de aconselhamento do Espírito Santo (abaixo)  com a 
definição de cada um deles. Escreva em cada espaço em branco o número que representa a sua 
escolha. 
 
_____ a) O Espírito conduz-nos através da disciplina, da prevenção, da determinação, da orientação,   
               da tomada de decisões. 
_____ b) O Espírito Santo dá-nos paz e esperança até mesmo nas circunstâncias mais difíceis. 
 
_____ c) O Espírito Santo ajuda-nos quando oramos, lembrando-nos das necessidades, e de orar por  
               nós quando estamos incapazes de expressar as nossas necessidades mais profundas. 
 
  1. Intercessor   2. Guia  3. Consolador 
 
15. Já experimentou a ajuda do Espírito Santo em qualquer destas áreas? Se a resposta for positiva, 
escreva as palavras Intercessor, Guia e Consolador, e, ao lado de cada uma delas escreva a 
experiência pessoal que já teve do ministério do seu Amigo ajudador. Agradeça-Lhe por estar consigo 
e por ministrar a todas as suas necessidades espirituais e quotidianas. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Agora, completou Unidade 1, Um Amigo Pessoal. Foi ensinado que o Espírito Santo é uma pessoa 
completa, uma Pessoa divina, e uma Pessoa que ajuda. Ele quer habitar dentro de si para o ensinar e 
aconselhar. 
     Na próxima unidade deste estudo, descobrirá que o Espírito Santo é também um amigo poderoso. 
Deus o abençoe enquanto continua o estudo. 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA – Seleccione a melhor resposta a cada pergunta. Circule a letra que antecede a 
resposta que escolher. 
 
1. Qual destas palavras NÃO é uma tradução da palavra grega Paracleto? 
a) Consolador 
b) Conselheiro 
c) Criador 
d) Ajudador 
 
2. Qual destas é uma definição literal de Paracleto? 
a) Aquele que convence 
b) Aquele que é chamado para julgar 
c) Aquele que simpatiza 
d) Aquele que é chamado para o lado a fim de ajudar. 
 
3. Qual destas respostas NÃO faz parte do ministério do Espírito Santo de convencer? Ele convence o 
mundo de todas estas, menos:  
a) o julgamento. 
b) a regeneração.  
c) a justiça. 
d) o pecado. 
 
4. A palavra regeneração no que diz respeito ao ministério do Espírito Santo descreve 
a) o nascimento espiritual. 
b) o nascimento físico. 
c) a morte e a ressurreição de Cristo. 
d) a procurar viver uma vida melhor. 
 
5. O juízo do qual o Espírito Santo convence o mundo é o juízo de:  
a) crentes. 
b) descrentes. 
c) Satanás. 
 
6. Qual destas, de conformidade com o nosso estudo, NÃO é uma obra do Espírito Santo no momento  
da nossa salvação? 
a) Ele nos disciplina. 
b) Ele nos sela. 
c) Ele nos regenera. 
d) Ele habita em nós. 
 
7. Qual palavra NÃO está associada com a obra do Espírito Santo quando Ele coloca em nós o Seu  
selo? 
a) Propriedade. 
b) Segurança. 
c) Garantia. 
d) Perfeição. 
 
8. O Espírito Santo lembra-nos de necessidades a respeito das quais devemos orar, e apresenta as    
nossas necessidades a Deus com gemidos inexprimíveis. Este é o Seu ministério como nosso 
a) Mestre. 
b) Consolador.  
c) Intercessor.   
d) Intérprete. 
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9. A tomada de decisões, a prevenção, a determinação e a orientação relacionam-se mais estreitamente  
com a função do Espírito Santo como nosso 
a) Guia 
b) Consolador  
c) Mediador  
d) Convencedor 
 
RESPOSTA BREVE – Responda a cada pergunta de modo tão breve quanto possível. 
 
10. Mencione duas coisas que Jesus disse que o Espírito Santo faria no Seu ministério de ensino  entre  
 nós. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
11. Enumere na ordem correcta os porta-vozes que passaram adiante a revelação de Deus para a        
      humanidade. 
 
De Deus ___________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ para o mundo. 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
8. Eu circularia a), d), e), f) e h). As respostas b) e c) e g) não são coisas especificas que o Espírito 
Santo nos ensina, embora Ele realmente nos dê sabedoria para nos aplicar às questões práticas bem 
como às espirituais. 
 
1. b) demonstrando Jesus como o exemplo da vida que agrada a Deus (que Ele requer). 
 
9. c) O Espírito Santo inspirou homens escolhidos por Deus. 
 
2. c) A Sua ressurreição dentre os mortos. 
    d) A Sua volta ao Pai. 
 
10. a) Jesus. 
    b) O Espírito Santo. 
    c) Tudo quanto Jesus ensinou.  
    d) Falar em prol de outra pessoa. 
 
3. a) Verdadeira 
    b) Falsa 
    c) Verdadeira 
    d) Verdadeira 
    e) Falsa 
 
11. Às vezes Ele traz necessidades à nossa mente de modo que possamos orar a respeito delas. Noutras 
ocasiões, apresenta-as directamente a Deus quando não podemos achar palavras para as expressar. 
 
4. (Nas suas próprias palavras). Habita dentro de nós; vem habitar em nós. 
 
12. Respostas b) e c) ilustram o ministério de intercessão do Espírito Santo. 



 43 

5. Ele é o selo ou garantia de que Jesus voltará para buscar os Seus, conforme Ele prometeu em   
João 14. O Espírito Santo é a nossa garantia ou penhor de uma herança futura, 
 
13. a) 3. Actos 15:28 
      b) 4. Actos 16:6  
      c) 2. Actos 13:2 
      d) 1. Actos 8:29 
 
6. Ele regenera-nos, habita em nós e sela-nos. 
 
14. a) 2. Guia 
      b) 3. Consolador 
      c) 1. Intercessor 
 
7. b) A glória de Jesus Cristo. 
 
15. A sua resposta 
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Unidade 2 
O ESPÍRITO SANTO: 

UM AMIGO PODEROSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


