DOUTRINAS 2- AULA 04- ESPÍRITO SANTO
REVISÃO AULA 03- SANTIFICAÇÃO
- SEPARADOS PARA DEUS;
- TRANSFORMAÇÃO DE VIDA
- ELEMENTOS PARA SANTIFICAÇÃO: PALAVRA, JESUS CRISTO, ESPÍRITO SANTO

AULA 04- DOUTRINA DO ESPÍRITO SANTO (PNEUMATOLOGIA)
- TERCEIRA PESSOA DA TRINDADE;
- CONFUSÃO ENTRE DESCER E RECEBER
- TRINDADE (TRES PESSOAS DISTINTAS)
- FUNÇÃO NO NOVO TESTAMENTO

 O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, portanto é Deus;

Então perguntou Pedro: "Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu
coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do
dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o
dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você
não mentiu aos homens, mas sim a Deus". (At 5:3-4)
Assim, pois, como diz o Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o
vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos
pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quarenta anos.”
(Hebreus 3.7-9).
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo” (Mateus 28.19).
 O Espírito Santo já aparece no Velho testamento;
 Jesus também aparece no Velho Testamento;
Exemplo: O quarto homem na fornalha (Dn 3.24-25); um dos anjos que apareceu a
Abraão.

 A CONFUSÃO = A diferença entre “o Espírito Santo desceu sobre Ele” e “Ele
recebeu o Espírito Santo”;
 O Espírito Santo pode descer sobre até descrente. Porém, todo filho de Deus já
recebeu o Espírito Santo; “Entrar” e “descer sobre” são eventos diferentes;
 Uma característica da trindade é que SÃO 3 PESSOAS DISTINTAS.
Exemplo: Existem diálogos entre Pai e Filho.
 No Novo testamento o Espírito Santo entrou numa nova função ou modalidade;
 Ezequiel 36:27 diz no Velho testamento que o Espírito Santo haveria de fazer
no Novo testamento;
 Primeira promessa no Novo testamento a respeito do Espírito Santo:
 Jo. 14:15-23  A primeira vez que o Espírito Santo estaria não
somente CONVOSCO, mas EM VOCÊS.
 Jo 20:22  Muitas pessoas acham que o Espírito Santo veio no Dia
de Pentecostes.
 Não é verdade, e causa confusão na mente de muitas pessoas;
 Esta passagem mostra que o Espírito Santo já estava na terra até o
Dia de Pentecostes;
 Jesus soprou-o sobre seus discípulos;
 O que aconteceu quando o Espírito Santo entrou nos discípulos?
Nada visível. Porém, invisivelmente, coisa muito importante;
ISSO VIOLA A IDÉIA DE HOJE QUE TER O ESPÍRITO SANTO EXIGE
MANIFESTAÇÃO EXTERIOR.
 Por que as pessoas querem uma reação? Porque querem ter certeza que o
Espírito Santo realmente está nelas;
 1 Sm 19:20  Saul está fazendo a obra do Diabo tentando matar o servo de
Deus. Ele e todos os seus homens profetizam;
 Balaão era homem do Diabo, um macumbeiro enviado para fazer serviço contra
o povo de Deus. Quando ele viu as tendas de Israel o Espírito Santo desceu
sobre ele e profetizou. Até o burro dele falou profetizando;
 Judas, filho do Cão, tinha todos os sinais e os executava na frente de Jesus;
CONCLUSÃO:
A PESSOA FALAR EM LÍNGUAS, CURAR, PROFETIZAR, OU MANIFESTAR
QUALQUER OUTRO SINAL, NÃO INDICA NADA A RESPEITO DO ESTADO
ESPIRITUAL DA PESSOA, NEM A AUTORIDADE DA PESSOA, NEM SOBRE O
DESTINO ETERNO DA PESSOA.

OUTROS NOMES DO ESPÍRITO SANTO
 Espírito da Verdade;
Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo;
falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. (Jo 16:13)

 O Conselheiro;

E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para
sempre, (Jo 14:16)
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. (Jo 14:26)
"Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que
provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. (Jo 15:26)
Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá
para vocês; mas se eu for, eu o enviarei. (Jo 16:7)

 O Consolador;
COM ESTES NOMES APRENDEMOS A RESPEITO DA FUNÇÃO DO ESPÍRITO
SANTO

OBRAS DO ESPÍRITO SANTO NOS DIAS DE HOJE
1. Nos ensinar todas as coisas e nos relembrar aquilo que já aprendemos – Jo 14:26;
Jo 16:14-15; 1 Jo 2:27
 Ele nos ensina o que precisamos aprender, através da Palavra de Deus – a
Bíblia; (2 Tm 3:16)
2. Dar testemunho de Jesus – Jo 15:26
 O Espírito Santo não chama atenção para si mesmo. Ele chama atenção e
aponta para aquele cujo nome está acima de todos os nomes – JESUS;
 Exaltação do Espírito não vem do Espírito;

OBSERVAÇÕES:
 A obra do Espírito Santo é muito pouco mística – aliás, é mais ligada na
Bíblia e na minha vida prática;
 Até a música deve exaltar o nome de Jesus;
 A igreja ou a pessoa que profetiza aquilo que não bate com as Escrituras
está errada. Se bater com as Escrituras, não precisa de profecias extraBíblicas;
 2 Pe 1:12-15  O Espírito Santo opera paralelo à Bíblia.
SINAL DE DOUTRINA FALSA  QUALQUER MOVIMENTO QUE LEVE PARA
LONGE DA BÍBLIA

3. Convencer o mundo (o descrente) do pecado – Jo 16:8-11
 Através da minha boca, pois sou portador do Espírito;
4. Guiar o filho de Deus no seu comportamento diário – Jo 16:13
 Como? Pela Palavra que nos diz o quê fazer- Rm 12:2
 “Apagar” o Espírito é desobedecer;
5. Executar um papel nos tempos finais e/ou revelar o que há de vir – Jo 16:11, 13
6. Garantir a salvação – 2 Co 1:21-22
 O Espírito Santo nos segura em Cristo;
 Efésios 1:13  Recebe-se o Espírito Santo no momento que você crê;
 João 20  Jesus diz aos discípulos: Recebam meu Espírito. Eles não
tiveram reação visível;

