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Seminário O Espírito Santo
1. A Pessoa do Espírito Santo
Atos 1:4-5, 8
Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: “Não saiam de
Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João
batizou coma água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito
Santo”. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da
terra”.
João 7:37-39
No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: “Se
alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do
seu interior fluirão rios de água viva”. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde
receberiam os que nele cressem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois
Jesus ainda não fora glorificado.
João 14:16-18, 26
E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para
sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o
conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os
deixarei órfãos; voltarei para vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai
enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu
lhes disse.
Quem é o Espírito Santo?
O Espírito Santo é Deus:
2 Coríntios 3:17: Ora, o Senhor é o Espírito e, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade.
Um só Deus em três pessoas distintas mas não separadas
Exemplo: tão grande que não podemos vê-lo numa só vez, então Ele se mostra como se fosse
três pessoas.
Outro exemplo: três pessoas que precisamos neste vida:
• Pai... educar, amar, suprir necessidades, um lar
• Irmão mais velho.. experiente, exemplo, defensor
• Amigo: companheiro, íntimo, comunicar, conversar, estar presente
2 Coríntios 13:14(13):
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam
com todos vocês.

Efésios 4:30:
Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da
redenção.
1Tesssalonicênses 5:19-21:
Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova
todas as coisas e fiquem com o que é bom.
As nossos ações e atitudes determinam a ação do Espírito Santo em nosso meio.
Exemplo: A pomba: um passaro que é fácil a se assustar e assim levanta vôo.
O que é que o Espírito Santo quer fazer?
Atos 1:8:
Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra”.
Lucas 4:18-19:
“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos
pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos
cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor”.
A operação do Espírito Santo é de nos tornar testemunhas de Jesus, em palavra e em obra.
Ele opera por dentro e por fora, nós conformando à imagem e semelhança de Jesus:
2 Coríntios 3:18:
E todos nós, que com a face descoberta contemplamosa a glória do Senhor, segundo a
sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a
qual vem do Senhor, que é o Espírito.
Quer dizer vamos ser deuses? Claro que não! Mas vamos ser mais e mais como Ele:
1 João 3:2:
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser,
mas sabemos que, quando ele se manifestara, seremos semelhantes a
ele, pois o veremos como ele é.
Os filhos têm a semelhança do Pai.
Então Espírito Santo quer tanto nós santificar quanto nós capacitar.
O seu poder é para ser e para fazer, para o interno e para o externo,
agindo dentro de nos e através de nos, tanto com os frutos do
Espírito Santo tanto com os dons do mesmo Espírito.
Eu ouvi falar que a pomba tem 9 penas em cada asa... sem as duas
asas ela não consegue voar. Na mesma forma, há nove dons e nove
frutos do Espírito Santo, e nós precisamos de todos para podermos
"voar como águia".

Os frutos: (Gál 5:22-23)
amor
gozo (alegria)
paz
longanimidade (paciência)
benignidade (delicadeza)
bondade
fidelidade
mansidão (humildade)
domínio próprio

Os dons (1 Cor 12:8 a 10)
Palavra de sabedoria
Palavra de ciência (conhecimento)
Fé
De Curar
Operação de milagres
Profecia
Discernimento de espíritos
Línguas
Interpretação de línguas

Como o Espírito Santo opera em nós:
1. Ele nos ensina as coisas de Jesus (sempre em acordo com a Sua Palavra):
João 14:26:
Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará
todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse.
1 João 2:27:
Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que
alguém os ensine; mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os
ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou.
2. Ele nos santifica.
1 Cor 6:11:
E tais fostes alguns de vós. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes
justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus.
2 Tesssalonicênses 2:13:
Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor,
porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra
santificadora do Espírito e a fé na verdade.
3. Ele derrama o amor de Deus o Pai em nos
Romanos 5:5:
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos
corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu.
4: Ele testifica que somos filhos de Deus:
Romanos 8:15-16
Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas
receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: “Aba, Pai”.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.

Gálatas 4:6:
E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e
ele clama: “Aba, Pai”.
5. Ele confirma a nossa salvação
Efésios 1:13-14
Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou,
vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia (ou
penhor) da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o
louvor da sua glória.
pe.nhor
(ô), s. m. 1. Dir. Direito real sobre coisa alheia, em geral móvel, que a vincula a uma dívida,
como garantia do pagamento desta. 2. A coisa móvel que constitui essa garantia. 3. Garantia,
prova, segurança. - Dicionário Michaelis
Efésios 4:30
Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia
da redenção.
6. Ele se expressa através de nos com poder, sinais e maravilhas:
Atos 10:38:
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou
por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo Diabo, porque Deus
estava com ele.
Romanos 15:18-19:
Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio
em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de
sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e
arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o evangelho de Cristo.
1 Coríntios 2:4:
Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de
sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito,
Atos 5:12:
Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram
costumavam reunir-se no Pórtico de Salomão.
Nós precisamos do Espírito Santo!
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