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Lição 7
O espírito Santo de Deus

Reflexão:
Um senhor idoso solitário contratou uma TV por assinatura para assistir documen-
tários. Não habituado com as tecnologias, sempre pedia auxílio por telefone. Ele de-
sejou conhecer a pessoa que sempre lhe atendia com tanta paciência sem alterar o 
tom de voz. Solicitou ao diretor da empresa essa oportunidade e ele achou que seria 
uma boa experiência. Ao chegar na empresa, o diretor lhe apresentou uma máquina 
(robô), com quem ele conversava, programada com inteligência artificial, e também 
lhe apresentou a pessoa que havia emprestado a voz para a máquina. Impressionado 
com tudo aquilo, declarou o idoso: “Eu pensava estar falando com uma pessoa, mas 
falava com algo que é fruto do poder da mente do criador”. Há muitos cristãos que 
têm falado do Espírito Santo de Deus, achando ser ele uma pessoa, como são o Pai e 
o Filho. Esses sinceros cristãos precisam ver nas Escrituras com seus próprios olhos 
que o espírito de Deus é algo que tem origem na Sua mente. 

1. Assim como o homem tem um espírito, Deus também tem?

“Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o espírito do homem que nele 
está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece senão o Espírito de Deus.” 
(1 Coríntios 2:11)

2. O espírito que está em Deus pode sondar a Sua mente a que 
nível?

“A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo 
as profundidades de Deus.” (1 Coríntios 2:10)

3. Por que o espírito de Deus recebe o título de Espírito Santo 
ou Espírito do Santo?

“Fala à toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: Santos sereis, porque Eu, o Senhor 
vosso Deus, sou santo.” (Levítico 19:2)

“E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei 
profanar o meu santo nome; e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel.” 
(Ezequiel 39:7)

Uma tradução mais cuidadosa das Escrituras, tanto do hebraico quanto do grego, 
o termo correto seria “Espírito do Santo”. Em hebraico: Ruaḥ HaQodesh (שדוקה חור): 
Ruah (חור) – “sopro, vento, fôlego, respiração; Ha “do”; Qodesh (שדוק) “santidade; 
santo”. Em grego clássico: pnêuma tó Hagion (Πνεῦμα τὸ Ἅγιον): Pnêuma (Πνεῦμα) 
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“ar, sopro; vento;” tó (τὸ) “do”; Hagion (Ἅγιον) “Santo; Santidade”. 

4. O que Deus faz com o Seu espírito sobre os homens?

“Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e 
eles profetizarão.” (Atos 2:18)

“...ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou 
sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.” (Tito 3:5,6)

5. Que comparação especial e harmoniosa com o óbvio sentido 
da palavra Ruah (sopro, vento..), fez Cristo?

“O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde 
vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito.” ( João 3:8)

6. Os convertidos são batizados pelo (pessoa) Espírito Santo 
ou com (algo) o Espírito Santo?

“Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo.” (Marcos 1:8)
“Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: ‘João batizou com água, mas vocês serão 

batizados com o Espírito Santo’.” (Atos 11:16)

7. Jesus Cristo poderia soprar uma pessoa sobre os discípulos?

“Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou, tam-
bém eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o 
Espírito Santo.” ( João 20:21,22)  

8. Quem é a pessoa que voltaria para consolar os discípulos?

“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)  

“Fique convosco para sempre” ( Jesus):
 “...e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.” (Ma-

teus 28:20) 
“Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.” 

(Mateus 18:20)



28 29

“Habita convosco” ( Jesus):
 “Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? 

Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai?” ( João 14:9)

“Estará em vós” (O Pai e Jesus):
“Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.” ( João 14:20) 

Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu 
Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada.” ( João 14:23)

“Voltarei para vós” ( Jesus):
“Ouvistes que eu vos disse: Vou, e venho para vós. Se me amásseis, certamente exulta-

ríeis porque eu disse: Vou para o Pai; porque meu Pai é maior do que eu.” ( João 14:28)

9. Foi outra pessoa que apareceu para Saulo, muito tempo de-
pois de Cristo ter ascendido aos céus?

“E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu 
respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues.” 
(Atos 22:7,8)

10. Deus enviou outra pessoa para os discípulos ou o espírito 
do Seu Filho Jesus Cristo?

“E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: 
Aba, Pai.” (Gálatas 4:6)   

11. O Espírito Santo é uma pessoa ou o espírito de Deus é o mesmo 
espírito dado a Cristo Jesus?

“Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espí-
rito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a 
Cristo.” (Romanos 8:9)

Conclusão:
O Espírito do Santo é o espírito de Deus, a fonte de toda a santidade e não uma 
pessoa distinta da pessoa do Pai. Deus, o Pai, compartilhou do Seu espírito com o 
Seu Filho, por isso lemos nas Escrituras “o espírito de Cristo”. Todavia, não encon-
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tramos na Bíblia “o espírito do Espírito”. O Espírito Santo, que procede do Pai, é 
derramado como chuva sobre os homens santos, por meio de Cristo Jesus, a pessoa 
que nos batiza e que distribui os dons para edificação da sua igreja.

Apelo:
Permita que o espírito de Cristo Jesus habite em sua mente, trazendo-lhe compre-
ensão da Palavra de Deus e a bênção do discernimento que torna o homem sábio.


