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Shalom queridos!  

 

Vamos continuar essa semana com a parte 2 do devocional e Estudo Bíblico sobre 

O Batismo no Espírito Santo. Vamos aprender mais sobre quem é O Espírito Santo, 

qual a sua missão na terra e seu propósito na vida do homem convertido ao 

SENHOR.  

 

4. Quem é o Espírito Santo 

 

 É o Espírito de Deus que representa a terceira pessoa da Trindade. 

 

Esse entendimento da manifestação da natureza de D’us em três pessoas distintas é 

revelado no novo testamento, principalmente pelo entendimento do filho de D’us, 

Jesus Cristo e de seu Espírito Santo. Essa doutrina não é tão clara no Antigo 

Testamento, embora podemos percebe-la sutilmente em passagens onde D’us se 

manifesta ao seu povo e também pelos escritos dos profetas do antigo testamento.  

 

Grupos religiosos cristãos e não cristãos como testemunhas de Jeová, Igreja de Jesus 

Cristo dos Santos dos Últimos dias, espíritas e alguns grupos judaico messiânicos, o 

Islamismo entre outros, negam a historicidade desta doutrina.  

 

Católicos e Evangélicos estão em comum acordo com a Ortodoxia da Igreja Histórica 

Cristã em entender e crer em Um Único D’us em três pessoas distintas: Pai, Filho e 

Espírito Santo. Não são três deuses! É Um Único D’us em três pessoas!  

 

O Espírito Santo é uma pessoa, logo, possui personalidade. Há três atributos que 

revelam uma personalidade: o intelecto, a vontade e o sentimento. O intelecto faz 

que Ele fale, pense, raciocine e determine; a vontade mostra o que Ele faz o que 

quer, como quer e quando quer; já o sentimento lhe dá a sensibilidade de quem 

ama, geme, chora e intercede. Estas verdades encontram apoio em inúmeros textos 

(Confira alguns textos: Gn 6.3; 14.26; 16.13; At 5.32; 7.51; 8.29,39; 10.19; 13.2-4; 
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15.28; 16.6,7; 20.23; Rm 8.14, 16; 8.26; 15.30; 1Co 12.11; Gl 4.6; Ef 4.30; Tt 3.5; 

Ap 2.7, 11, 17; 22.17). 

 

Embora seja importante crer nesta doutrina, o mais importante ainda, não é apenas 

crer nela, mas viver no dia a dia um relacionamento com D’us, onde dependemos 

de cada um em nosso caminho para a eternidade que é preparado aqui neste 

mundo, onde Jesus é o nosso intercessor e mestre e onde seu Espírito Santo é o 

nosso consolador que nos ajuda até estarmos com D’us para sempre.  

 

Vejamos alguns textos bíblicos que revelam a natureza de D’us no novo testamento. 

 

A Trindade no Novo Testamento 

 

1. O PAI - Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem 
nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e 
nós por ele. 1 Coríntios 8:6 
 

2. JESUS - Por isso não podiam crer, então Isaías disse outra vez: 
Cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, A fim de que não vejam 
com os olhos, e compreendam no coração, E se convertam, E eu os cure. 
Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. João 12:39-41 
 
Quando Isaías contemplou a sua glória (Jesus)? 
 
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre 
um alto e sublime trono; e a cauda do seu manto enchia o templo. 
Isaías 6:1 
 

3. O ESPÍRITO SANTO - Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás 
o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do 
preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não estava 
em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste 
aos homens, mas a Deus. Atos 5:3,4 
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5. Qual a sua missão na face da terra 

 

 João 16:8  E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e 

do juízo. 

 

O Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo.  Costuma-

se se entender que o Espírito cria uma percepção interna dessas coisas na vida do 

pecador individualmente.  Ainda que isso seja verdade, não é exatamente o ensino 

nesse trecho.  O Espírito Santo condena o mundo pelo mero fato de que ele está 

aqui.  Ele não deveria estar aqui, mas sim o Senhor Jesus, reinando sobre o 

mundo.  No entanto, o mundo o rejeitou, e Ele voltou para o céu.  O Espírito Santo 

está aqui no lugar do Cristo rejeitado, e isso é uma demonstração da culpa do 

mundo.  O Espírito, convence o mundo do pecado de falhar em crer em Cristo.  Ele 

foi digno de que se cresse nEle. Não havia nada nEle que o tornasse impossível aos 

homens crer.  Mas eles se recusaram. E a presença do Espírito Santo no mundo é o 

testemunho deste crime da humanidade.   

 

6. O homem convertido é templo do Espírito Santo 

 

 Lucas 23:45  E escurecendo o sol, rasgou-se o véu do templo. (O véu que 

separava o Santo dos Santos onde o Espírito Santo se manifestava). 

 

Isso ilustrou o fato de que através da morte do Senhor Jesus Cristo, um meio de 

acesso a D’us foi aberto a todos os que veriam a crer. 

 

 I Coríntios 6:19  Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. 

(O Santo dos Santos está em nós). 

 

As Escrituras afirmam solenemente que o Espírito Santo habita em cada discípulo e 

cristão. Como podemos tomar o corpo no qual o Espírito Santo habita e usá-lo para 

fins desprezíveis?  Além de nosso corpo ser santuário do Espírito Santo, não somos 
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de nós mesmos.  Não temos o direito de usar nosso corpo como bem 

entendemos.  Em última análise, ele pertence ao Senhor, e não a nós.  

 

Responda  

 

1-Explique quem é o Espírito Santo? 

2-Explique qual é a missão do Espírito Santo na Terra? 

3-Explique por que D’us quer habitar no homem?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


