
O ESPÍRITO E AS AÇÕES 
PESSOAIS 





 Segundo o dogma da “Santíssima Trindade”, o outro Consolador, é 
uma terceira Pessoa na Divindade, chamada de Deus Espírito Santo. 

O principal argumento é que, se o Espírito Santo, fala (Mateus 
10:20), intercede (Romanos 8:26), entristece (Efésios 4:30), 

mentimos para ele (Atos 5:3-4), Ele é uma terceira Pessoa, da 
mesma forma que o Pai e o Filho.  

O fato de o Espírito ter ações Pessoais o torna uma Pessoa, um Ser 
Pessoal da mesma forma que o Pai e o Filho?  



Tanto a palavra hebraica “ruach” no AT, como a palavra “pneuma” no NT, 
significa: “respiração, vento, espírito, coragem, temperamento, ira, 

disposição, o centro das emoções, mente, vontade, coração, caráter, moral.”  

Quando o escritor usou “ruach”, no AT ou “pneuma” no NT, ele tinha um 
desses significados acima em sua mente.  



1) Quem está aqui conosco? 



E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique 
convosco para sempre; 

O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o 
vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e 

estará em vós. 

Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós. 

João 14:16-18 



Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis; 
porque eu vivo, e vós vivereis. 

Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu 
em vós.  

Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e 
meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 

João 14:19-20 e 23 



Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. 

João 14:28 

O Pai e o Filho prometem vir morar em nós? De que forma?   



Se no verso 16, Jesus diz que enviaria um “outro Consolador”, para 
estar conosco e nos versos seguintes é dito que Ele (Jesus) voltaria 

para estar conosco. 
  

Ele voltaria de que forma? Seria o “outro Consolador” o próprio 
Senhor Jesus de “outra” forma? 

 

“E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do 
século.” – Mateus 28:20. 



2) Quem estava guiando os apóstolos na pregação do 
Evangelho?  



“E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo 
Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, 

tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu.” 

 Atos 16:6 e 7 

NOTA: O Nosso Senhor Jesus Cristo, não está mais conosco de uma 
forma visível e carnal, mas está conosco em uma forma invisível e 

espiritual, ou seja, através do Seu Espírito que é Santo!   



2) Quem estava guiando os profetas no AT?  



Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas 
que profetizaram da graça que vos foi dada, 

Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, 
que estava neles, indicava, anteriormente testificando os 

sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia 
de seguir. 

1 Pedro 1:10,11 



3) Quem intercede por nós?   



...mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos 
inexprimíveis. – Romanos 8:26.  

Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem 
ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também 

intercede por nós. – Romanos 8:34.  



5) Quantos Mediadores ou Intercessores nós temos?    



Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se 
chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. 

Hebreus 7:25  

Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, 
Cristo Jesus, homem.  

I Timóteo 2:5  



6) Quem é o Espírito que está atuando na igreja segundo 
Paulo?     



Ora o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor aí 
está à liberdade. II Coríntios 3:17.  

Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as 
coisas e para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus 
Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós 

também. I Coríntios 8:6  



Há versos bíblicos que mostra o Espírito Santo, como sendo 
o próprio Pai, outros como sendo o próprio Filho e outros 

como sendo o Espírito de Deles. 
  

Entendemos, que o Espírito Santo é a Onipresença do Pai e 
do Filho! (Salmos 139:7-10). Tanto o Pai como o Filho, se 

fazem presentes em todo o universo, através do Seu Espírito. 
Eles são Santos, portanto, o Espírito Deles é um Espírito 

Santo!  



2) O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo é um só?  



“Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito 
de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, 

esse tal não é dele.”  

Romanos 8:9  



a) Deus é uma Pessoa, um Ser Pessoal? Ele tem um Espírito? 
 

b) Cristo é uma Pessoa, um Ser Pessoal? Ele tem um Espírito? 
 

c) E o Espírito Santo? Ele é uma Pessoa, um Ser Pessoal? Ele tem 
um Espírito? Você já leu: O Espírito do Espírito Santo? 
  

O Espírito Santo é IMPESSOAL!  



O fato de alguns versos atribuírem ao “espírito” adjetivos e 
ações típicas de um ser pessoal não significa que o “espírito” 

seja um ser pessoal, uma terceira Pessoa. 
  

O “espírito” do homem também tem ações pessoais e isso o 
torna uma Pessoa? Claro que NÃO!  

 

Vejamos alguns exemplos:  



a) Espírito de Faraó - Foi Perturbado (Gênesis 41:8)  
b) Espírito de Ciro - Foi Despertado (Esdras 1:1)  
c) Espírito de Jó - Sorve (Suga) o Veneno (Jó 6:4)  
d) Espírito de Zofar - Responde por Zofar (Jó 20:3)  
e) Espírito de Asafe - Desfalece (Salmo 77:3)  
f) Espírito de Davi - Desfalece (Salmo 143:7)  
g) Espírito de Isaías - Buscou a Deus (Isaías 26:9)  
h) Espírito de Ezequiel - Excitou-se (Ezequiel 3:14) 



 

i) Espírito de Nabucodonosor - Perturbou-se (Dan. 2:1-3)  
j) Espírito de Paulo - Revoltou-se (Atos 17:16)  
k) Espírito de Paulo - Ora e Canta (I Coríntios 14:14 e 15)  
l) Espírito de Paulo - Recreou-se (I Coríntios 16:18)  
m) Espírito de Tito - Recreou-se (II Coríntios 7:13)  



Quando o salmista diz que o seu espírito estava amargurado, 
na realidade quem estava amargurado era o próprio salmista. 
Quando Paulo diz que o Espírito dele revoltou-se em Atenas, 
na verdade foi Paulo que se revoltou! Da mesma forma o 
Espírito de Deus. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus 
se entristece ou fala, é o próprio Deus quem se entristece e 
fala.  



Quando alguém mente para o Espírito de Deus, na verdade mentiram 
para o próprio Deus e não para uma terceira Pessoa. Vejamos: 

Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração 
para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte da propriedade? 

Não mentiste aos homens, mas a Deus.  

Atos 5:3-4  



Como entender João 4:24? 

Deus é um Ser Pessoal, porém está escrito que “Deus é 
Espírito” (pneuma) João 4:24.  

Se “pneuma”, não significa um Ser Pessoal, uma Pessoa, 
como entender esse verso?  



“Deus é Espírito” (João 4:24), “O Senhor é o Espírito” (2 
Coríntios 3:17), os Anjos são “espíritos ministradores” 
(Hebreus 1:14). Porém Eles se revelaram como Seres 
Pessoais, Eles se apresentaram e apareceram como Pessoas. 
Diferente do Espírito Santo, que sempre se revelou e 
apareceu através de símbolos, nos mostrando a sua 
IMPESSOALIDADE. 



Como entender Ezequiel 8:2-3? 

O profeta foi levantado pelo Espírito, por uma semelhança de 
mão. 

  



E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo; desde o 
aspecto dos seus lombos, e daí para baixo, era fogo; e dos seus 

lombos e daí para cima como o aspecto de um resplendor como a 
cor de âmbar. 

E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da 
minha cabeça; e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-
me a Jerusalém em visões de Deus, até à entrada da porta do pátio 
de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem 

do ciúmes, que provoca ciúmes. Ezequiel 8:2-3 



E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto 
que eu tinha visto no vale. 

Ezequiel 8:4 

Então o profeta diz que era a “glória do Deus de Israel” e que já 
“tinha visto” antes. 

Vamos ler Ezequiel 1:26-28 



E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo 
semelhante a um trono que parecia de pedra de safira; e sobre esta espécie 

de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima, 
sobre ele. 

E vi-a como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao 
redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima; e, desde o aspecto 

dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e um 
resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no 

dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto 
da semelhança da glória do Senhor; e, vendo isto, caí sobre o meu rosto, e 

ouvi a voz de quem falava. Ezequiel 1:26-28 



10) Qual o desejo de Deus? 

  



“...enchei-vos do Espírito” – Efésios 5:18  

“Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no 
mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um 

vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E 
lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se 

distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram 
cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, 

conforme o Espírito lhes concedia que falassem.” Atos 2:1-4  



Pelo que vemos as ações pessoais pelo Espírito Santo, por si 
só, não o torna uma terceira pessoa, da mesma forma que o 
Pai e o Filho. As vezes, nos referimos ao nosso espírito 
também com ações pessoais e isso não o faz uma outra 
pessoa. 
 
Lembrando que no grego a palavra Espírito Santo era escritas 
com letras minúsculas.  

“άγιο πνεύμα” 



Como disse o Pr. Uriah Smith em 1890:  
 

“O Espírito Santo é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, 
sendo o Espírito o mesmo quando se fala de Deus ou de 
Cristo. Mas com relação a este Espírito, a bíblia emprega 

expressões que não podem harmonizar-se com a ideia de que 
seja uma pessoa, tal como o Pai e o Filho.”  



. . https://www.facebook.com/Revelações de Jesus 
Cristo 

https://www.facebook.com/

