
ESTUDO  BÍBLICO 

 



Para que exista uma Trindade, 
o Espírito Santo tem quer ser uma pessoa,  

como o Pai e do Filho são. 
 

Os escritores bíblicos se referiram  
ao Espírito Santo como um ser pessoal?  

O Que é ou Quem é o Espírito Santo? 
O que ensina as Escrituras Sagradas?  

Vejamos: 



1. A quem pertence o espírito santo? 



Porque todos os que são guiados 
 pelo Espírito de Deus  

esses são filhos de Deus. 
 

Não sabeis vós que sois o templo de Deus 
e que o Espírito de Deus habita em vós? 

 
Romanos 8:14 e 1 Coríntios 3:16 



2. Quem é a fonte da santidade? 
Quem é o “Santo” da Palavra de Deus? 



Fala a toda a congregação  
dos filhos de Israel, e dize-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 



3. Deus, o Pai, é a fonte da santidade? 



Deus reina sobre os gentios;  
Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. 

 

Jurou o Senhor DEUS, pela sua santidade, 
 que dias estão para vir sobre vós... 

 
Salmos 47:8  e  Amós 4:2 



4. Onde comprovamos na Palavra de Deus 
que o espírito santo pertence a Deus? 



E o pó volte à terra, como o era, 
e o espírito volte a Deus, que o deu. 

 
Eclesiastes 12:7 



5. Segundo o testemunho de Jesus Cristo, 
quem lhe deu o espírito santo? 



O Espírito do Senhor é sobre mim, 
Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. 

Enviou-me a curar os quebrantados de coração, 
 

Lucas 4:18 



6. Segundo o testemunho de Cristo, de que fonte  
procede o espírito santo que nEle habita? 



Mas, quando vier o Consolador, 
que eu da parte do Pai vos hei de enviar, 

aquele Espírito de verdade, que procede do Pai,  
ele testificará de mim. 

 
João 15:26 



Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água; 
ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. 

 

Porque, na verdade, João batizou com água,  
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, 

não muito depois destes dias. 
 

Marcos 1:8  e  Atos 1:5 



7. Com que gesto Cristo concedeu o espírito santo  
aos Seus discípulos?  Que simboliza isso? 



Disse-lhes, pois, Jesus outra vez:  
Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou,  

também eu vos envio a vós. 
E, havendo dito isto, assoprou sobre eles  
e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. 

 
João 20:21,22 



E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, 
e soprou em suas narinas o fôlego da vida;  

e o homem foi feito alma vivente. 
 

Gênesis 2:7 



8. Deus, o Pai, fonte da santidade e do espírito, 
envia aos corações dos homens uma pessoa  

ou um espírito? 



E, porque sois filhos, 
Deus enviou aos nossos corações 

o Espírito de seu Filho, 
que clama: Aba, Pai. 

 
Gálatas 4:6 



9. O que esse espírito, o espírito de Jesus,  
faria por Seus discípulos? 



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 16:6,7 



Desta salvação inquiririam e indagaram diligentemente 
 os profetas que profetizaram da graça que para vós era 

destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião  
que o Espírito de Cristo que estava neles indicava... 

 
1 Pedro 1:10,11 



10. Esse espírito de santidade que Cristo recebeu  
do Pai, é outro espírito, diferente do espírito do Pai, 

ou o mesmo espírito? 



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 



11. Quem é o espírito santo que atua em nós? 
Pertence a pessoa de Jesus ou de outra pessoa? 



Ora, o Senhor é o Espírito e, 
onde está o Espírito do Senhor, 

ali há liberdade. 
 

2 Coríntios 3:17 
 
 

Veja contexto deste verso  



Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, 
ministrada por nós, e escrita, não com tinta,  

mas com o Espírito do Deus vivo,  
não em tábuas de pedra,  

mas nas tábuas de carne do coração. 
E é por Cristo que temos tal confiança em Deus; 

 
2 Coríntios 3:3,4 



12. Quem é o “Consolador” descrito  
no evangelho de João? 



E eu rogarei ao Pai, 
e ele vos dará outro Consolador, 

para que fique convosco para sempre; 
 

João 14:16 

Veja contexto deste verso  



E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, 
para que (1) fique convosco para sempre; 

O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber,  
porque não o vê nem o conhece; 

(2) mas vós o conheceis, porque habita convosco, 
e (3) estará em vós. 

Não vos deixarei órfãos; (4) voltarei para vós. 
 

João 14:16-18 



“fique convosco para sempre” 
 

...e eis que eu estou convosco todos os dias, 
até a consumação dos séculos. Amém. 

 

Porque, onde estiverem dois ou três 
reunidos em meu nome, 

aí estou eu no meio deles. 
 

Mateus 28:20 / 18:20 



“mas vós o conheceis, porque habita convosco” 
 

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” 
 

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

 

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 14:20,23 



“voltarei para vós” 
 

Ouvistes que eu vos disse: 
Vou, e venho para vós. 

Se me amásseis, certamente exultaríeis porque eu disse: 
Vou para o Pai; porque meu Pai é maior do que eu. 

 
João 14:28 



“voltarei para vós” 
 

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 



13. Muitos estudantes da Bíblia acreditam que Cristo  
está falando de uma terceira pessoa ao proferir  

a palavra Consolador, mas Cristo falou  
de si mesmo na terceira pessoa? 



Em verdade o Filho do homem vai,  
como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem  

por quem o Filho do homem é traído!  
Bom seria para esse homem se não houvera nascido. 

 
Mateus 26:24 



Porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. 
 

O Filho do homem veio salvar o que se tinha perdido. 
 

E, como foi nos dias de Noé,  
assim será também a vinda do Filho do homem. 

 
Mateus 12:8 / 18:11 e 24:37 

João fala de si na terceira pessoa: 18:15-16 / 20:2-4,8 / 21:2 



14. Quem é o espírito que intercede com gemidos 
inexprimíveis? Outra pessoa além de Jesus? 

Quantos intercessores existem? 



E da mesma maneira também o Espírito  
ajuda as nossas fraquezas; porque não  

sabemos o que havemos de pedir como convém,  
mas o mesmo Espírito intercede por nós  

com gemidos inexprimíveis. 
 

Romanos 8:26 



Quem os condenará? 
Cristo Jesus, que morreu, 

ou melhor, que ressuscitou,  
que está à mão direita de Deus,  

é quem intercede por nós! 
 

Romanos 8:34 



Porque há um só Deus,  
e um só Mediador  

entre Deus e os homens,  
Jesus Cristo homem. 

 
1 Timóteo 2:5 



15. O espírito santo seria uma pessoa?  
Que clara distinção faz Jesus Cristo  

de uma pessoa para um espírito? 



Vede as minhas mãos e os meus pés,  
que sou eu mesmo; apalpai-me e vede,  

pois um espírito não tem carne nem ossos,  
como vedes que eu tenho. 

 
Lucas 24:39 



16. O espírito é uma pessoa ou algo que habita  
nas pessoas? Isso vale apenas para os homens,  
ou também para todos os seres, inclusive Deus? 



Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; 
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as 

profundezas de Deus. 
Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, 

senão o espírito do homem, que nele está? 
Assim também ninguém sabe as coisas de Deus,  

senão o Espírito de Deus. 
 

1 Coríntios 2::10,11 



17. Por que nos momentos mais marcantes e cruciais 
da história, a suposta pessoa do espírito santo, não 

aparece e nem ao menos é mencionada? 



No princípio era o Verbo,  
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 

 
João 1:1 



 

Então a tradução literal deste verso seria: 
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O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, 
para que também tenhais comunhão conosco; 

e a nossa comunhão é com o Pai,  
e com seu Filho Jesus Cristo. 

 
1 João 1:3 



E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, 
e debaixo da terra, e que estão no mar,  
e a todas as coisas que neles há, dizer:  

Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro,  
sejam dadas ações de graças, e honra, e glória,  

e poder para todo o sempre. 
 

Apocalipse 5:13 



E clamavam com grande voz, dizendo:  
Salvação ao nosso Deus,  

que está assentado no trono, e ao Cordeiro. 
 

E mostrou-me o rio puro da água da vida,  
claro como cristal,  

que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. 
 

Apocalipse 7:10 / 22:1 



E ali nunca mais haverá maldição contra alguém; 
e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro,  

e os seus servos o servirão. 
 

E nela não vi templo, porque o seu templo  
é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. 

 
Apocalipse 21:22 / 22:3 



E a cidade não necessita de sol nem de lua, 
para que nela resplandeçam,  

porque a glória de Deus a tem iluminado,  
e o Cordeiro é a sua lâmpada. 

 
Apocalipse 21:23 



18. Aqueles que ouvem a Palavra da Verdade, 
que decisão devem tomar? 



Hoje, se ouvirdes a sua voz, 
não endureçais os vossos corações,  

como na provocação. 
 

Hebreus 3:15 



Nesta lição você aprendeu 
A Verdade Eterna sobre 

 O Espírito Santo é uma pessoa? 
Na próxima lição, conhecerá sobre: 

O Verdadeiro Batismo Bíblico 
 

Até breve! 



. .


