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LIÇÃO 5 
O Espírito que comunica 

 
     Desde a criação, Deus tem Se comunicado com o Seu povo por vários meios. No Antigo 
Testamento, Ele falou para os profetas através do Espírito Santo, e estes profetas transmitiram a 
mensagem de Deus para o povo. Alguns profetas e outros homens escolhidos por Deus registaram a 
Sua mensagem de modo que pudesse ser passada de uma geração para a seguinte. 
     Jesus era a Palavra Viva de Deus, ungido pelo Espírito Santo. Ele veio mostrar-nos como Deus é. 
Os Evangelhos registam os Seus ensinos e os pormenores do Seu ministério na terra. O registo escrito 
proveio de homens que andaram e falaram com Ele, e escreveram mediante a inspiração do Espírito 
Santo. 
     Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos continuavam a comunicar a mensagem de Deus. 
Vários deles foram inspirados por Deus para escrever a mensagem, dando-nos o cânon das Escrituras 
Sagradas. Em toda esta comunicação, Deus tem operado através do Espírito Santo para dar a Sua 
Palavra aos homens e às mulheres a fim de que O conheçam e Lhe obedeçam. 
     Nesta lição veremos a obra do Espírito Santo ao trazer-nos a Palavra escrita, ao ungir a Palavra 
Viva, e ao fazer de nós epístolas vivas. Hoje, o Espírito Santo comunica a mensagem de Deus através 
de si e de mim, e somos responsáveis para a transmitir aos outros. 
 
Esboço da Lição 
A PALAVRA ESCRITA 
A PALAVRA VIVA 
EPÍSTOLAS VIVAS 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Definir os termos revelação, inspiração e iluminação na sua aplicação à obra do Espírito Santo. 
2. Explicar maneiras pelas quais podemos saber que a Bíblia é a Palavra de Deus, inspirada pelo  
    Espírito. 
3. Descrever o papel do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. 
4. Demonstrar uma compreensão da importância de ser uma Epístola viva, permitindo que o Espírito  
    Santo opere através de si. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição da maneira descrita para as actividades de aprendizagem da Lição 1. Leia o conteúdo 
    da lição, procure e leia todos os textos bíblicos oferecidos, e responda às perguntas do estudo. 
2. Procure definições no glossário no fim do manual de estudos para quaisquer palavras-chave que  
    não conhecer. 
3. Faça o Auto-teste e verifique as suas respostas. 
 
Palavras-Chaves 
iluminação  
ordálio  
unção 
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A PALAVRA ESCRITA 
 
Um Escrito Necessário 
Objectivo 1. Diferenciar entre exemplos de revelação, de inspiração e de iluminação. 
 
     A mensagem de Deus ao homem é uma questão de vida ou morte. O Salmista David disse: 
“Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti” (Salmo 119:11). 
     O desejo de Deus de comunicar a Sua mensagem aos homens e às mulheres é tornado muito claro 
pelos escritores do Antigo Testamento. As palavras: “Assim diz o Senhor” ou outras palavras 
semelhantes são usadas mais de 3800 vezes. É ouvindo a Palavra de Deus e agindo à altura daquilo 
que ouvimos que somos salvos da morte eterna. 
     Na primeira ocasião em que Deus deu a Moisés os Dez Mandamentos, Ele mesmo escreveu-os: 
 
“E voltou Moisés e desceu do monte com as suas tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de 
ambas as bandas; de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus; 
também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas” (Êxodo 32:15-16). 
 
     Moisés quebrou aquelas tábuas quando viu o pecado do povo. Na segunda vez, Deus deu a Moisés 
os Dez Mandamentos com estas instruções: “Escreve estas palavras: porque conforme o teor destas 
palavras tenho feito concerto contigo e com Israel” (Êxodo 34:27). O versículo 28 relata que Moisés 
“escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os dez mandamentos” (Êxodo 34:28). 
     Porquê uma comunicação escrita é melhor do que uma comunicação oral? Porque uma mensagem 
oral passada de pessoa para pessoa normalmente é alterada cada vez que é passada adiante. 
     Há uma brincadeira que ilustra bem esse facto. Os participantes sentam-se num círculo. Um recado 
é escrito num papel que é segurado pela primeira pessoa. Então, é sussurrado de ouvido para ouvido 
por todo o círculo. Já na ocasião em que a última pessoa o repete para a primeira, o recado 
dificilmente pode ser reconhecido como aquele que foi originalmente escrito. 
     Se o recado escrito tivesse sido passado pelo círculo, cada participante o teria recebido na sua 
forma mais pura. A última pessoa teria recebido o mesmo recado que a primeira. 
     A mensagem de Deus para o homem deve ser recebida exactamente como Deus a entregou. 
Ninguém tem licença para a alterar, nem sequer um pouco. É por isso que era necessário para o 
Espírito Santo nos dar a Palavra de Deus completa e infalível na forma escrita. Infalível significa “sem 
erro”. A mensagem de Deus tinha de ser escrita de modo que não se alterasse à medida em que fosse 
falada de pessoa para pessoa. Tinha de ser completada de modo que ninguém tivesse a necessidade de 
acrescentar a ela nem de subtrair dela a seu próprio gosto, e tinha de ser infalível. Embora não trate 
exaustivamente de todos os aspectos da nossa existência presente e futura, Deus revelou o que Ele quis 
que soubéssemos a respeito da salvação, da manutenção da vida espiritual, das nossas responsabi-
lidades a Ele e ao nosso próximo, e do futuro dos pecadores e dos santos. A Bíblia pode ser 
considerada a nossa regra toda-suficiente para a fé e a prática. É a plena revelação que Deus pretendeu 
comunicar-nos, e é inteiramente fidedigna. Por causa destas coisas, podemos confiar nela sem dúvidas 
nem reservas. 
     Quando Deus deseja comunicar-Se com o Seu povo, Ele fá-lo por intermédio do Espírito Santo. Há 
três maneiras que o Espírito Santo Se comunicar às pessoas: pela revelação, pela inspiração, e pela 
iluminação. 
 
1. A revelação é o desvendar, ou tornar conhecido, alguma coisa não conhecida previamente. Quando  
    o Espírito Santo fala directamente a alguém e lhe conta algo que este não tem outros meios de  
    conhecer, é uma revelação. 
 
2. A inspiração ocorre quando o Espírito Santo Se move sobre o intelecto e as emoções de um homem  
    para expressar a mente de Deus. Quando o Espírito Santo usou os escritores da Bíblia para registrar  
    a verdade sem cometer erros, foi inspiração. Esta verdade podia consistir em coisas que já  
    conheciam, ou podia ser pela revelação do Espírito Santo (2 Timóteo 3:16). 
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     Lideres e estudiosos cristãos referem-se frequentemente à inspiração plenária das Escrituras. 
Plenário leva consigo a ideia da plenitude. Logo, a inspiração plenária significa que as Escrituras, na 
sua mais plena extensão, foram inspiradas pelo Espírito Santo. 
     A inspiração verbal das Escrituras é frequentemente referida, também. Provém do versículo bíblico 
que nos ensina que a verdade espiritual é expressada em palavras espirituais (1 Coríntios 2:13). A 
inspiração verbal significa que não apenas as ideias, mas as próprias palavras das Escrituras são 
inspiradas pelo Espírito Santo. 
 
3. A iluminação é tornar clara alguma coisa, lançar luz sobre alguma coisa. A iluminação ocorre  
    quando o Espírito Santo ajuda os leitores a compreender o que está escrito. 
 
     Todas estas formas de comunicação são usadas pelo Espírito Santo para nos dar a mensagem de 
Deus e a tornar viva no nosso coração. A Palavra de Deus escrita, a Bíblia, foi-nos dada pela 
inspiração do Espírito Santo, porque um registo escrito era necessário 
 
1. Leia Isaías 9:6-7. Neste texto bíblico Isaías prenunciou o nascimento de Jesus. Este é um exemplo 
de que? 
a) Iluminação 
b) Revelação 
c) Inspiração 
 

2. Se, ao ler em Mateus 8 a respeito da cura do leproso, e das muitas outras curas de Jesus, reconhecer 
que Jesus também pode curar você, o Espírito Santo deu-lhe 
a) revelação 
b) inspiração verbal 
c) iluminação 
 

3. Preencha os espaços em branco com as palavras correctas. 

 
a) 2 Timóteo 3:16 sustenta a inspiração ___________________________________ das Escrituras; ou         
    seja: as Escrituras em toda a sua extensão foram inspiradas pelo Espírito Santo. 
 
b) 1 Coríntios 2:13 sustenta o que chamamos a inspiração ________________________________ das  
    Escrituras; ou seja: as próprias palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo. 
 
c) Quando dizemos que a Palavra de Deus é ______________________________________________ 
    o nosso significado é que não há nela erro algum. 
 
4. Escreva nas suas próprias palavras por que um registro escrito da revelação de Deus ao homem era  
necessário. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Um Escrito Protegido 
Objectivo 2. Explicar o factor que tem levado a palavra de Deus escrita a ficar livre de erros no 
decurso do tempo. 

     Paulo disse a Timóteo: “Toda a Escritura é divinamente inspirada...” (2 Timóteo 3:16). Isto 
simplesmente significa que a autoria de todas as Escrituras foi controlada pelo Espírito Santo. As 
palavras de Paulo são explicadas adicionalmente pelo apóstolo Pedro (2 Pedro 1:20-21).  



 59 

“Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a 
profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens de Deus falaram inspirados 
pelo Espírito Santo” (2 Pedro 1:20-21). 

 
     Noutras palavras, os profetas e os apóstolos que escreveram a Bíblia foram vigiados e inspirados 
pelo Espírito Santo de tal maneira que as palavras que escreveram são o que Deus queria que 
escrevessem – estão isentas de erros e podem ser chamadas as Sagradas Escrituras. 
     Cerca de 40 escritores contribuíram na escrita do livro miraculoso que chamamos a Bíblia. Vieram 
de muitos lugares diferentes e viveram ao longo de um período de cerca de 16 séculos. Embora os seus 
escritores difiram entre si quanto à expressão e ao estilo, há uma união sobrenatural na sua mensagem, 
porque a inteligência orientadora por detrás deles era o Espírito Santo. 
     A unidade na Bíblia é notável, tendo em vista o número de homens que Deus escolheu para a 
escrever, e o período de tempo no decurso do qual a escreveram. Certo estudioso bíblico ressalta que 
há um só ponto de vista doutrinário, um só ponto de vista moral, um só plano da salvação, um só 
programa das eras, e uma só cosmovisão na Bíblia. Isto foi possível somente por causa da inspiração 
do Espírito Santo sobre aqueles que a escreveram. 
     A autoridade divina da Bíblia é confirmada pelos próprios escritores das Escrituras.                     
Em 2 Samuel 23:2, no seu último cântico a Israel, David disse: “O Espírito do Senhor falou por mim, e a 
sua palavra esteve em minha boca” . Jesus confirmou o facto da inspiração de David conforme é 
registada em Samuel, declarando: “O próprio David disse pelo Espírito Santo...” (Marcos 12:36). Além 
disto, em Hebreus 3:7, o escritor cita o Salmo 95, introduzindo-o com as palavras: “Portanto, como diz 
o Espírito Santo...”. Estes exemplos demonstram que os escritores das Escrituras reconheciam a autoria 
divina das Escrituras. O testemunho de Jesus também reforça este facto. 
     A Palavra de Deus escrita também tem sido cuidadosamente protegida à medida em que tem sido 
copiada repetidas vezes e transmitida de uma geração para a seguinte. Esta também é a obra do 
Espírito Santo. Certamente Ele não teria zelado cuidadosamente pelos escritos originais das Escrituras 
para então permitir que se tornassem documentos inconfiáveis quando foram copiadas e transmitidos 
para nós. 
     Aqui, também, cremos que o Espírito Santo guardou cuidadosamente a Sua comunicação divina de 
modo que a nossa Bíblia actual possa ser chamada com segurança a Palavra de Deus. Muitas pessoas 
têm procurado comprovar que a Bíblia está errada, ou asseverar que contém erros, mas os seus 
esforços são em vão. A Palavra de Deus é tão fidedigna hoje como quando foi escrita pela primeira 
vez! 
 
5. Nas suas próprias palavras, explique o factor que tem levado a Palavra de Deus escrita a ser 
conservada livre de erros com o decurso do tempo. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
PROTEGIDA PELO ESPÍRITO  
 
Um Escrito Reconhecido 
Objectivo 3. Oferecer provas bíblicas de que a Bíblia é reconhecida como a obra do Espírito Santo e 
de que ainda hoje está a comprovar a sua autoria divina. 
 
     O Antigo Testamento como o temos foi aceite como válido por Cristo e pelos apóstolos, que 
frequentemente se referiam às Escrituras do Antigo Testamento no seu ensino. Reconheceram-no, 
também, como a obra do Espírito Santo. 
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6. Combine cada texto das Escrituras do Novo Testamento (à direita) com o seu texto correlato das 
Escrituras do Antigo Testamento (à esquerda). Coloque o número que representa a sua  escolha em 
cada espaço em branco. 
 
_____ a) Mateus 22:43-44  1. Provérbios 25:21-22 
 
_____ b) Lucas 4:18-19   2. Jeremias 31:33 
 
_____ c) Actos 2:17-21   3. Isaías 61:1-2 
 
_____ d) Romanos 12:20  4. Salmo 110:1 
 
_____ e) Gálatas 3:11   5. Habacuque 2:4 
 
_____ f) Hebreus 10:15-16  6. Joel 2:28-32 
 
     A influência do Espírito Santo pode também ser observada na colecta dos escritos do Novo 
Testamento e no seu reconhecimento e aceitação pelos líderes da Igreja primitiva. 
     Já no século IV d.C. a Igreja tinha desenvolvido divisões do oriente e do ocidente, que foram 
influenciadas pelas culturas grega e latina. Mas a influência do Espírito Santo é vista à medida em que 
cada divisão da Igreja aceitava como Escrituras os mesmos 27 livros que agora são o Novo 
Testamento. Cada divisão da Igreja chegou à sua decisão de modo independente, e as duas decisões 
foram feitas dentro de um período de apenas trinta anos. 
     No decurso dos 16 séculos que se seguiram, este livro dos livros tem sido recopiado milhares de 
vezes e traduzido em quase todas as línguas conhecidas. Onde seja que for pregado, os crentes 
reconhecem-no como a Palavra de Deus, e vidas são transformadas à medida em que o Espírito faz 
com que as suas verdades sejam compreensíveis aos povos de todas as nações. 
     Em 1778 o escritor francês, Voltaire, predisse que dentro de 100 anos a Bíblia já não estaria a 
circular, mas que as palavras dele próprio estariam a ser publicadas em grande escala. Hoje, a Bíblia 
ainda é o Livro de maior venda no mundo, traduzida em mais idiomas do que qualquer outro livro, e a 
sua mensagem é pregada em todos os lugares. As obras de Voltaire, em comparação, são conhecidas e 
lidas por um número muito limitado de pessoas. 
     Onde seja que a Palavra de Deus for pregada, o Espírito Santo é activo para iluminar a Palavra e 
para a vivificar nos corações dos homens e das mulheres, levando-os ao arrependimento e à aceitação 
de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Reconhecemos a Bíblia como a Palavra de Deus, inspirada 
pelo Espírito Santo, porque transforma a vida daqueles que a ouvem e a recebem, exactamente 
conforme as Escrituras dizem que faz. 
 
7. Procure estes textos das Escrituras na sua Bíblia, e preencha o gráfico, escrevendo o texto bíblico ao 
lado daquilo que a Escritura diz acerca de si mesma. 
 
 Deuteronómio 8:3  Marcos 16:15-20   
 1 Reis 8:56   João 15:3  
 Salmo 119:9   João 17:17  
 Salmo 119:89   Romanos 15:4     
 Salmo 119:103    Efésios 5:25-26 
 Salmo 126:6   1 Pedro 1:22  
 Isaías 40:8   1 Pedro 1:25 
 Mateus 5:18   1 Pedro 2:2       
 Marcos 4:14-20   1 João 5:13    
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A Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, nos conta que ela: 

   

a. perdurará  Salmos 119:89 

b. é alimento para a alma  Deuteronómio 8:3 

c. nos purifica  Salmos 119:9 

d. nos dá esperança  Romanos 15:1 

e. frutifica  Salmos 126:6 

f. é fidedigna   1 Reis 8:56 

 
 

A PALAVRA VIVA 
 
Preparando a Palavra (o Verbo) 
Objectivo 4. Descreva maneiras que mostrem como o Espírito Santo estava envolvido na preparação 
de Jesus para o Seu ministério terrestre. 
 
     “O Verbo se fez carne...” (João 1:14) é uma das afirmações mais significantes na Bíblia. Descreve 
como Deus Filho Se tornou um ser humano a fim de que a Deidade pudesse comunicar-Se 
directamente com a humanidade. Antes de o Verbo Se fazer carne, Deus falara muitas vezes, e de 
muitas maneiras pelos profetas, mas agora Ele comunica-Se directamente com o homem através do 
Seu Filho. 
     Assim como o Espírito Santo foi o agente de Deus na Criação, assim também Ele foi activo em 
mover sobre a virgem Maria em poder criador. Lucas nos conta acerca da visita do anjo Gabriel a 
Maria, predizendo o nascimento de Jesus. O anjo disse a ela: “Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a 
virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será 
chamado Filho de Deus” (Lucas 1:35). 
     Mais tarde, Lucas nos conta que Maria foi visitar a sua parenta Isabel, e quando saudou a Isabel:   
“... Isabel foi cheia do Espírito Santo; e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as 
mulheres, e bendito o fruto do teu ventre” (Lucas 1:41-42). 
     O Evangelho segundo Mateus lança mais luz sobre o papel do Espírito Santo na encarnação: 
“Maria... achou-se ter concebido do Espírito Santo” (Mateus 1:18). Assim, Aquele que estava “em forma 
de Deus” tomou “a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens” (Filipenses 2:6-7). Verdadeiro 
Deus e verdadeiro homem – Jesus fez-Se carne mediante um acto sem igual do Espírito Santo, e 
habitou por algum tempo entre nós (João 1:14). Mais tarde, lemos as palavras de Jesus a respeito desta 
preparação: “Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste” (Hebreus 10:5). 
     O Espírito Santo continuou activo na preparação de Jesus para o Seu ministério terrestre. Embora 
não leiamos a respeito do envolvimento activo do Espírito no desenvolvimento humano de Jesus, a 
implicação, na base daquilo que já aprendemos, é que o Espírito sustentou aquilo que iniciou ao levar 
a efeito o nascimento de Jesus. Lucas diz: “E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça 
para com Deus e os homens” (Lucas 2:52). 
     João Batista revela a presença sem igual do Espírito Santo na vida de Jesus na ocasião do Seu 
baptismo: “Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e repousar sobre ele” (João 1:32). João 
testificou, ainda, que Deus lhe dera o sinal de que sobre quem visse descer o Espírito, e sobre ele 
permanecer, o mesmo era o Filho de Deus (vv.33-34). A presença do Espírito na vida de Jesus parece 
indicar que Ele estava ali para ungir Jesus para o ministério, conforme veremos. 
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     A descida da pomba (o Espírito Santo) sobre Jesus foi uma manifestação visível que todos podiam 
ver. Foi imediatamente seguida pela voz de Deus do céu dizendo: “Tu és meu filho amado, em ti me 
tenho comprazido” (Lucas 3:22). 
     Stanley Horton ressalta que “a pomba era, para os judeus, mais do que um símbolo de meiguice e 
de paz. Era, também, a oferta pelo pecado que os pobres davam em substituição ao cordeiro     
(Levítico 5:7). Jesus é o próprio Cordeiro de Deus, fornecido como substituto para os pobres, os 
necessitados, os pecaminosos deste mundo, entre os quais todos nós somos incluídos”            
(Romanos 3.23). O capitulo 4 de Lucas enfatiza a presença do Espírito Santo ao preparar Jesus para o 
Seu ministério terrestre. 
 
8. O que o versículo 1 nos conta a respeito da actividade do Espírito Santo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
             
     Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Fica claro que a tentação de Jesus ocorreu enquanto 
Ele estava guiado pelo Espírito. Cada fase do treinamento e do desenvolvimento de Jesus estava sob 
os cuidados vigilantes do Espírito Santo. O capítulo 4 também nos conta que depois do diabo ter 
tentado (e depois de ter fracassado no seu esforço) Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. 
 
9. Aliste as três ocorrências mencionadas no texto, que prepararam Jesus para o Seu ministério quando 
o Espírito Santo estava presente e activamente envolvido. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ungindo a Palavra 
Objectivo 5. Cite exemplos de modos em que o Espírito Santo ungiu o ministério de Jesus. 
 
      Pouco depois d’Ele voltar para a Galileia, Jesus foi para a Sua cidade natal, Nazaré, e visitou a 
sinagoga. Nesta ocasião, foi-Lhe dado o livro do profeta Isaías. Escolheu o capítulo 61 de Isaías e leu 
estas palavras proféticas que descrevem o Seu próprio ministério: 
 
“O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os 
quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos; a pôr em liberdade os 
oprimidos; a anunciar o ano aceitável do Senhor” (Lucas 4:18-19). 
 
10. O que Jesus disse tão logo que terminou de ler este texto das Escrituras (v.21)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O Seu ministério confirmou a Sua reivindicação à unção do Espírito Santo. Expulsava demónios 
pelo Espírito de Deus (Mateus 12:28). Segundo o apóstolo Pedro, o ministério de Jesus, de cura e de 
libertação, resultou da unção do Espírito Santo sobre a Sua vida (Actos 10:38). Tudo quanto Jesus 
disse que Ele faria sob a unção do Espírito, Ele o fez no Seu ministério terrestre. 
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     Talvez ache interessante e útil ler os quatro Evangelhos, e fazer uma lista das curas de Jesus, dos 
olhos cegos que foram abertos, das multidões que foram milagrosamente alimentadas, dos surdos que 
foram curados, dos mortos que foram ressuscitados, e dos endemoninhados que foram libertos, 
recebendo liberdade da escravidão do diabo. Todas estas são manifestações da obra do Espírito Santo 
no ministério de Jesus. 
 
11. Leia os capítulos 8 e 9 de Lucas e enumere as actividades de Jesus descritas nestes dois capítulos. 
Pode perceber que são um cumprimento da profecia de Isaías? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
     Em Mateus 12:34 Jesus disse: “Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca”. 
Noutras palavras, aquilo que tem no seu coração aparecerá nas suas palavras. Gostaria de saber o que 
está no coração de Deus? O Espírito Santo apresenta Jesus como a Palavra de Deus. Estude as Suas 
palavras e acções. Ele é uma expressão perfeita do coração de Deus. 
 
Coroando o Ministério de Cristo 
Objectivo 6. Reconhecer de que maneira o Espírito Santo coroou o ministério de Jesus e tornou 
possível ao homem ser plenamente restaurado à comunhão com Deus. 
 
     A mensagem do amor de Deus envolvia mais do que a pregação, o ensino, a cura dos enfermos, ou 
a expulsão dos demónios. Importava, também, na morte do Cordeiro de Deus pelos pecados do 
mundo. 
     A cruz era um ordálio horrível, mas Jesus a suportou de boa vontade, com a ajuda do Espírito 
Santo. Aquele que não conheceu pecado algum tinha de tomar sobre Si os pecados do mundo e dar a 
Sua vida como o sacrifício perfeito pelo pecado. O escritor aos Hebreus conta-nos como Ele conseguiu 
fazê-lo: “...Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a Si mesmo imaculado a Deus” (Hebreus 9:14). 
Ao falar da morte e da ressurreição de Cristo, Pedro testemunhou aos judeus: “Nós somos testemunhas 
acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo...” (Actos 5:32). 
     O Espírito estava presente em poder criador quando Jesus Se tornou carne; Ele estava presente em 
poder ungidor no decurso do ministério de Cristo; Ele estava presente em poder fortalecedor na hora 
da grande necessidade de Cristo na cruz; e Ele estava presente em poder ressuscitador para dar a 
vitória sobre a morte. Ele é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos (Romanos 8:11). 
     Imediatamente antes d’Ele subir para o Seu Pai, Jesus demonstrou que aqueles que n’Ele criam 
eram plenamente restaurados à comunhão com Deus. Ele assoprou sobre os Seus discípulos e disse: 
“Recebei o Espírito Santo” (João 20:22). 
     No princípio, o fôlego de Deus fizera do homem uma alma vivente. Agora, numa reunião 
representativa dos crentes imediatamente antes d’Ele voltar ao Pai, Deus Filho soprou mais uma vez 
no homem, simbolizando que pelo poder do Espírito Santo a vida espiritual é plenamente restaurada 
àqueles que querem crer em Jesus e obedecer à Sua Palavra. Por causa da ressurreição, que indicou a 
vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, o homem podia ser reconciliado com Deus. A morte 
espiritual agora podia ser vencida por meio de crer no Senhor Jesus Cristo. 
 
12. O que possibilitou Jesus suportar a cruz e dar a Sua vida por nós? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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13. Em quais destas maneiras o Espírito Santo coroou o ministério de Jesus e tornou possível ao 
homem ser plenamente restaurado à comunhão com Deus? Através do Seu 
a) poder criador. 
b) poder ungidor. 
c) poder fortalecedor.  
d) poder ressuscitador. 
 
 
AS EPÍSTOLAS VIVAS 
Objectivo 7. Procurar nos textos bíblicos dados, exemplos das responsabilidades que temos de ser 
epístolas vivas, ensinadas, revestidas de poder, e guiadas pelo Espírito Santo. 
 
Ensinados Pelo Espírito 
 
     Jesus bem conhecia as fraquezas e as fortalezas dos Seus discípulos. Muitas vezes, Ele repreendia-
os pela sua incredulidade e pelas suas atitudes erróneas. Mas o Seu plano sempre continuou a ser que 
depois da partida d’Ele, eles pregariam o Seu Evangelho. Deles dependia a totalidade do futuro da Sua 
obra na terra. Eles tornariam-No conhecido. Como Ele poderia confiar aos Seus discípulos esta pesada 
responsabilidade quando já não estava presente para os orientar? 
     A resposta é simples. Centralizava-se na Pessoa divina que viria tomar o Seu lugar como Ajudador 
deles. O mesmo Espírito que pairava sobre Ele viria sobre eles. Depois de Jesus ter terminado a Sua 
obra e ter sido glorificado, os discípulos receberiam o Espírito Santo, e Ele instruía-lhes e dava-lhes 
poder para se tornar testemunhas fiéis. 
     No Seu papel como Conselheiro, Jesus disse que o Espírito Santo ensinaria os Seus seguidores. O 
Conselheiro abençoava-os com a capacidade de lembrar os ensinamentos do Mestre. Podemos ter 
certeza de que o Consolador não só se lembrou das palavras que Jesus falou, como também do Seu 
exemplo inigualável ao corresponder às muitas e variadas necessidades das pessoas (João 14:26; 
15:26). Além disto, no decurso da aprendizagem deles, Jesus disse que o Consolador os guiaria em 
toda a verdade. Isto subentende o facto de que o Espírito da verdade daria a eles a capacidade de as 
discriminar entre a sua verdade e o espírito da falsidade (compare João 16:13 com 1 João 4:1-6). Ele 
também lhes daria discernimento do futuro, dando-lhes um conhecimento bem equilibrado das 
responsabilidades presentes e do relacionamento entre estas e o galardão futuro. 
     O ensino que os seguidores de Cristo receberam e que tinham de transmitir aos outros não era 
escrito em tábuas de pedra como aquela que Moisés recebeu no Monte Sinai. E não era simplesmente 
“conhecimento para a cabeça” que tinha pouco relacionamento com a vida prática. Nem era escrito, 
conforme as cartas de Paulo eram, com caneta e tinta. O ensino que tinham recebido foi 
“interiorizado”, ou seja: tornara parte deles porque fora escrito nas tábuas de carne do seu coração pelo 
Espírito Santo, conforme Paulo escreveu aos Coríntios: 
 
“Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas, 
com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração”                    
(2 Coríntios 3:3). 
 
     A mensagem torna-se parte do mensageiro quando é guardada no seu coração pelo Espírito Santo. 
Ele realmente fica a ser uma carta viva. 
     É uma carta viva? A mensagem de Deus foi escrita no seu coração pelo Espírito Santo? É fiel para 
passar a Sua mensagem para os outros? 
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14. Combine as referências bíblicas (em baixo) com as descrições apropriadas da função didáctica do 
Espírito Santo que ou é declarada especificamente ou subentendida (em cima). 
 
_____ a) O homem que é ensinado pelo Espírito desenvolve discernimento espiritual.   
 
_____ b) O que os escritores falavam dos textos bíblicos está num nível espiritual, porque o Espírito o  
               ensina a expressar a verdade espiritual nos termos apropriados. 
_____ c) A função do Espírito Santo é ensinar e fazer a pessoa lembrar-se de tudo quanto é de Cristo. 
 
_____ d) A capacidade de conhecer o vasto depósito do conhecimento e experiência espirituais, enfim,  
               a herança espiritual da pessoa, provém do Espírito Santo. 
_____ e) O Espírito ensina-nos a respeito das nossas fraquezas e actos erróneos, e Ele ajuda-nos a  
               vencer. 
_____ f) O Espírito ilumina-nos a respeito da nossa responsabilidade de compartilhar da nossa  
              experiência. 
 

1. 1 Coríntios  2:13  3. João 14:26   5. 1 Coríntios 2:14  
2. Actos 1:8   4. 1 Coríntios 2:12  6. Romanos 8:13 

  
Capacitado Pelo Espírito 
 
     Para ser uma epístola viva eficaz, a pessoa deve ter o poder do Espírito que nela habita. Jesus sabia 
disto quando admoestou: “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 
boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus” (Mateus 5:16). Sabia, também, a importância 
da capacitação do Espírito quando lançou diante dos Seus seguidores o desafio no sentido de pregar o 
arrependimento a todas as nações. Assim, desafiou-os assim: “Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até 
que do alto sejais revestidos de poder” (Lucas 24:49), o dom do Espírito Santo com que seriam 
baptizados (Actos 1:4-5). Paulo reconhecia o relacionamento entre o viver cristão exemplar e o 
revestimento do poder do Espírito. Assim, em Romanos 8 manda os crentes em Roma permitir que o 
Ajudador poderoso controlasse as suas vidas (v.6), e triunfasse sobre o comportamento impr6prio ao 
crente (v.13). Com a ajuda do Espírito, temos confiança da nossa filiação e da nossa herança futura 
(vv.15-17). Este reconhecimento capacita-nos a enfrentar os dilemas da vida com serenidade e paz, 
porque o medo foi substituído pela segurança (v.15). Podemos ficar imperturbáveis nas tempestades 
da vida por causa da ajuda do Consolador; podemos, portanto, reflectir a Sua paz e o Seu amor 
conforme devem fazer as epístolas vivas. 

 
15. Leia 1 Pedro 3:8-16. Qual efeito o facto de ser uma epístola viva terá sobre aqueles que falam mal 
do seu comportamento cristão, segundo o apóstolo Pedro? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Governado Pelo Espírito 
 
     Como epístola viva, Paulo disse: “Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e 
lida por todos os homens” (2 Coríntios 3:2). É importante que o mesmo Espírito que escreveu a 
mensagem no seu coração controle os motivos e as atitudes da sua vida. Deve comunicar Deus ao 
mundo. Pode ter certeza de que o mundo estará a observar o seu comportamento bem como a observar 
a sua mensagem. As suas acções realmente falarão mais alto do que as suas palavras. 
     Gálatas 5:13-26 demonstra a nós, de modo muito claro, como deve ser a nossa vida no Espírito. 
Quando somos guiados pelo Espírito, não podemos fazer conforme bem entendemos. A liberdade que 
temos em Cristo não é uma desculpa para pecar, mas um meio de expressar o amor de Cristo a um 
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mundo pecaminoso. 
     Este texto das Escrituras nos oferece duas listas que estão em nítido contraste entre si. Uma das 
listas descreve os actos da natureza pecaminosa. A outra descreve os actos de quem é governado pelo 
Espírito. Os actos da natureza pecaminosa são actos egoístas que não têm solicitude para com o 
próximo; as acções de quem é guiado pelo Espírito são expressões de amor ao próximo. A única 
maneira de comunicarmos a mensagem de Deus a outras pessoas de modo eficaz é estar sob o controle 
e a orientação do Espírito Santo. 
 
16. Complete o gráfico abaixo, alistando os actos da natureza pecaminosa, e as atitudes da pessoa que 
é guiada pelo Espírito. 
 

 

GÁLATAS 5:19-23 
 

   

Coluna A  Coluna B 

Actos da Natureza Pecaminosa  Actos de quem é Guiado pelo Espírito 
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17. Leia Romanos 8:1-8 e faça as seguintes questões: 
 
a) Descrever o nosso estado de existência quando somos governados pela nossa natureza pecaminosa. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Como esta condição é alterada quando somos governados pelo Espírito? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
      Para terminar esta lição, leia mais uma vez Lucas 4:18-19. Neste texto das Escrituras, Jesus, a 
Palavra Viva, proclamou o que veio para fazer sob a unção do Espírito Santo. Ele demonstrou a Sua 
obediência mediante a Sua vida e as Suas acções. João faz-nos lembrar de que se realmente amarmos 
Deus e reconhecermos o senhorio de Jesus, a nossa fé capacitar-nos-á a vencer o mundo. Isto refere-se 
à nossa “existência” diante de Deus. O nosso comportamento sob o controle do Espírito será aceitável 
a Deus. João também diz que se amarmos a Deus, obedeceremos aos Seus mandamentos. 
Demonstraremos o nosso amor de modos práticos. Que cada um de nós aspire a “ser” o que Deus 
deseja que sejamos e a “fazer” as coisas que Ele deseja que façamos. Então, traremos glória ao Seu 
nome. 
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Auto-Teste 

ESCOLHA MÚLTIPLA – Na base de nossa discussão, seleccione a melhor resposta para cada 
pergunta. Circule a letra que antecede a sua escolha. 
 
1. Somos salvos da morte eterna por meio de ouvir a Palavra de Deus e de 
a) contar aos outros o que ouvimos. 
b) lembra-nos do que ouvimos. 
c) agir à altura daquilo que ouvimos. 
 
2. Deus queria que a Sua Palavra fosse escrita porque Ele sabia que uma mensagem oral 
a) poderia atingir mais pessoas. 
b) ficaria alterada à medida em que fosse passada adiante. 
c) sempre seria a mesma. 
d) seria mais fidedigna. 
 
3. Quando dizemos que a Palavra de Deus escrita é infalível, o nosso significado é que ela é 
a) parcialmente inspirada pelo Espírito Santo. 
b) escrita por homens piedosos. 
c) composta por muitos livros escritos ao longo de um grande período de tempo. 
d) sem erro. 
 
4. Tornar conhecida alguma coisa que anteriormente não é conhecida é chamado 
a) inspiração. 
b) revelação. 
c) iluminação. 
d) comunicação. 
 
5. Se cremos na inspiração plenária, isto significa que acreditamos que: 
a) as Escrituras na sua mais plena extensão foram inspiradas pelo Espírito Santo. 
b) os que escreveram as Escrituras não entendiam realmente o que estavam a escrever. 
c) o Espírito Santo deu a mensagem de Deus a homens que a escreveram de acordo com a sua própria 
    compreensão. 
d) a maior parte das Escrituras foi inspirada pelo Espírito Santo. 
 
6. É mediante a iluminação do Espírito Santo que os crentes são capacitados a 
a) entender quais textos das Escrituras são inspirados. 
b) explicar a Deus os seus sentimentos. 
c) compreender o significado das Escrituras. 
 
7. Tendo em vista o número de homens que escreveram a Bíblia e o período de tempo durante o qual 
foi escrita, qual dos seguintes factos é o mais notável? 
a) A unidade da Bíblia. 
b) A semelhança do estilo de escrito em todas as partes. 
c) Os costumes mutáveis que descreve. 
d) A influência do Espírito Santo na totalidade do escrito. 
 
8. O factor que conservou a Palavra de Deus escrita livre de erro, até mesmo com o decurso do tempo,  
foi: 
a) o controle da Igreja. 
b) a confirmação de Jesus de que era a Palavra de Deus. 
c) a orientação do Espírito Santo. 
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9. Uma prova importante de que a Bíblia é a obra do Espírito Santo é que 
a) já foi traduzida em muitos idiomas. 
b) é reconhecida como a Palavra de Deus até mesmo pelos descrentes. 
c) a sua mensagem é ainda eficaz nas vidas dos homens. 
 
10. A primeira manifestação visível do Espírito Santo sobre Jesus foi na ocasião de: 
a) o Seu nascimento. 
b) o Seu baptismo. 
c) a Sua tentação. 
d) a Sua ressurreição. 
 
11. A reivindicação de Jesus à unção do Espírito Santo é confirmada por: 
a) o Seu ministério. 
b) a Sua morte. 
c) a Sua ressurreição. 
d) Todas as respostas acima. 
e) respostas a) e c). 
 
12. A única maneira de podermos ser epístolas vivas é sermos:  
a) governados pelo Espírito. 
b) governados pelo nosso próprio Espírito. 
c) pregadores ou evangelistas. 
  
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
9. no Seu nascimento, no Seu baptismo e na Sua tentação. 
 
1. b) Revelação. (Se disse inspiração, também está certo. Os factos a respeito do futuro foram dados 
        pela revelação, ao passo que através da inspiração o profeta foi capacitado a registar com 
        exactidão a mensagem que recebeu de Deus.) 
 
10. “Hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos”. 
 
2. c) iluminação. 
 
11. Mulheres curadas de espíritos malignos; parábolas e ensinos; apaziguando a tempestade; a cura de 
um endemoninhado; ressuscitando uma menina dentre os mortos; a cura de uma mulher doente;  
enviando os doze discípulos para pregarem e para curarem os enfermos; alimentando os cinco mil; a 
transfiguração; a cura do menino com o espírito maligno. 
 
3. a) plenária  
    b) verbal 
    c) infalível 
 
12. O poder fortalecedor do Espírito Santo. 
 
4. A sua resposta. Eu diria que era necessária porque uma mensagem escrita é mais fidedigna do que 
uma mensagem transmitida por via oral (ou seja: permanece a mesma). Além disto, uma mensagem 
escrita torna a totalidade da Palavra de Deus disponível para todos. É completa e imutável. 
 
13. d) o poder da ressurreição. 
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5. O Espírito Santo que controlou o escrito das Escrituras também as protegeu à medida em que têm 
sido copiadas e transmitidas de uma geração para outra. 
 
14. a) 5. 1 Coríntios 2:14 
      b) 1. 1 Coríntios 2:13  
      c) 3. João 14:26 
      d) 4. 1 Coríntios 2:12 
      e) 6. Romanos 8:13 
      f) 2. Actos 1:8 
 
6. a) 4. Salmo 110:1 
     b) 3. Isaías 61:1-2 
     c) 6. Joel 2:28-32 
     d) 1. Provérbios 25:21-22 
     e) 5. Habacuque 2:4 
     f) 2. Jeremias 31:33 
 
15. Pedro diz que os maldizentes terão vergonha das suas calúnias. Semelhante comportamento cristão 
demonstrará poderosamente as reivindicações do evangelho no sentido de transformar as vidas. 
 
7. a) Salmo 119:89; Isaías 40:8; Mateus 5:18; 1 Pedro 1:25. 
    b) Deuteronómio 8:3; Salmo 119:103; 1 Pedro 2:2. 
    c) Salmo 119:9; João 15:13; João 17:17; 1 Pedro 1:22; Efésios 5:25-26. 
    d) Romanos 15:4; 1 João 5:13. 
    e) Salmo 126:6; Marcos 4:14-20; Marcos 16:15-20. 
    f) 1 Reis 8:56 (também Mateus 5:18). 
 
16. Coluna A 
Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, 
dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. 
      Coluna B 
Caridade (amor), gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 
 
8. Jesus ficou cheio do Espírito Santo, e foi levado pelo Espírito ao deserto. 
 
17. a) A nossa mente se dispõe a agradar a nossa natureza pecaminosa. 
      b) A nossa mente se dispõe a agradar a Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


