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Prefácio 

A Palavra de Deus pode ser ouvida, lida ou vista, pela pregação no rádio, na televisão, 
nos cultos, em livros, pela Internet, nas ruas, em casa, no trabalho. 

A Palavra de Deus (a Bíblia), é semelhante a um grão. Enquanto não é semeado, 
lançado em terra e cuidado, o grão fica inerte. A Bíblia fechada é um livro como outro 
qualquer. 

Quando o grão é semeado, ocorre uma transformação das mais impressionantes da 
natureza. Aquele grão que não respirava, não pulsava e parecia não ter vida, passa a 
fazer tudo isto e a germinar. Lança pequeníssimas raízes para ajudar a sua casca na 
absorção de água. 

Depois a casca rompe-se mais uma vez para sair as folhas que procuram o calor do 
sol quebrando a superfície do solo, levantando torrões e pedras. 

Todo este processo é a descrição resumida do nascimento de uma vida. Para nascer 
uma nova planta é preciso que o grão morra, seja rompido e quebrado, seja destruído. 
Parte da reserva de proteína da casca do grão ou semente é utilizada pela pequena 
planta para sua alimentação. 

A descrição do nascimento de um cristão, de um crente (que acredita) no sacrifício de 
Jesus Cristo, não é diferente. 

A semente é a Palavra de Deus. Ela é lançada, semeada pelo pregador (o semeador 
da palavra). A semente que cair em boa terra irá germinar. A pessoa que aceitou a 
Palavra de Deus em seu coração, matou a velha criatura. Germinou para uma nova vida 
governada agora por Deus. No momento exato da conversão, o pregador está falando 
sobre o gesto do Filho de Deus de ter morrido por nós para salvação de nossas vidas e 
perdão de nossos pecados do mundo. O pregador faz a pergunta: 

- Há alguém entre nós que gostaria de ter Jesus Cristo como salvador de sua vida e 
quer que seus pecados sejam perdoados com seu gesto de fé? 

A pessoa que aceita Jesus é batizada com o Espírito Santo no exato momento em que 
a Palavra faz a obra de conversão na mente do futuro cristão, o Espírito Santo passa a 
habitar seu corpo. 

Somente a presença do Espírito Santo pode convencer as pessoas que Jesus Cristo é 
o filho de Deus e é, portanto, o Messias salvador de nossas vidas. 

I João 4:2:  Nisto conheceis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus 
Cristo veio em carne é de Deus. 

Após a aceitação, isto é, a germinação, este cristão tem que crescer. O crescimento 
dá-se com a própria Palavra de Deus. 

A fé vem pelo ouvir (Romanos 10:17), mas é o Espírito Santo que a todo momento nos 
testifica Jesus, mesmo que com gemidos inexprimíveis. 

Portanto, aprender SOBRE o Espírito Santo é muito mais do que pensamos: é 
aprender DO Espírito Santo. 

 
Rev. Edson A. Franzen 
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Introdução 
 
 
 

E a esperança não engana, pois o amor 
de Deus se derramou em nossos 

corações pelo Espírito Santo, que nos 
foi dado. 
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Capítulo 1 - Introdução 

1. Diferenças que nos Dividem1 
Eu sei que o batismo com o Espírito Santo foi entendido de maneiras diferentes 
por alguns dos meus irmãos crentes. Não devemos evitar definir diferenças de 
opinião específicas. Mas também devemos tentar entender uns aos outros, estar 
dispostos a aprender uns dos outros enquanto procuramos saber o que a Bíblia 
ensina. As diferenças de opinião sobre este assunto são semelhantes às 
diferenças de opinião sobre o batismo com água ou o governo da igreja. Alguns 
batizam crianças; outros não. Alguns aspergem ou derramam; outros só 
imergem. Alguns têm uma forma de governo congregacional; outros têm uma 
democracia presbiteriana ou representativa; ainda outros têm uma forma de 
governo episcopal. De maneira nenhuma estas diferenças deveriam nos dividir. 
Eu me sinto maravilhosamente unido, especialmente na área da evangelização, 
com cristãos de outros pontos de vista. 
Por outro lado, acho eu, a questão do batismo com o Espírito Santo é muitas 
vezes mais importante que estes outros assuntos, especialmente quando a 
doutrina sobre o batismo com o Espírito Santo é distorcida. Alguns cristãos, por 
exemplo, defendem que o batismo com o Espírito Santo só vem algum tempo 
depois da conversão. Outros dizem que este batismo posterior com o Espírito é 
indispensável para que a pessoa possa ser realmente usada por Deus. Ainda 
outros acham que o batismo com o Espírito Santo sempre vem acompanhado 
com o sinal externo de um dom especial, e se este sinal não se evidenciar, a 
pessoa não foi batizada com o Espírito. 

Como podemos perceber, a doutrina do Espírito Santo apresenta algumas 
controvérsias. Estas controvérsias têm gerado inúmeras denominações durante 
os últimos 100 anos. Têm gerado a separação entre os evangélicos ditos 
Tradicionais ou Não pentecostais (os que não acreditam que as manifestações 
do Espírito Santo ocorridas na Igreja primitiva como curas, batismo com Espírito 
Santo, milagres extraordinários, podem ocorrer hoje de maneira comum) e os 
Pentecostais (os que acreditam). 

Tentaremos neste livro apresentar a doutrina do Espírito Santo como ela é 
apresentada na Bíblia, independentemente de algumas pessoas não tomarem 
ciência disto, e não presenciarem em suas vidas a manifestação plena do 
Espírito Santo. Não é porque eles não conseguem alcançar o que o Espírito 
Santo reserva para eles que não existe manifestações como cura e milagres já 
citados anteriormente. 

Existem denominações hoje chamadas de Metodista Pentecostal ou 
Presbiteriana Renovada ou Católica Carismática ou Batista Independente. Eram 

 
1 Graham, Billy. O Espírito Santo. Editora Vida Nova. São Paulo (SP), 1980, 1a Edição, 1992, 
Reimpressão, pg. 63, com pequenas alterações do autor para fazer sentido aqui. 



10      Espírito Santo – O Autor da Bíblia 

integrantes de denominações tradicionais, não pentecostais (como Luterana, 
Batista, Presbiteriana, Metodista...). Em certo momento, membros destas 
denominações estavam orando, ou num congresso ou retiro, e foram batizados 
com o Espírito Santo. Não podiam mais fazer parte da denominação que 
pertenciam. Tiveram o batismo com o Espírito Santo e todos as manifestações 
oriundas deste batismo. Tiveram que mudar seus conceitos. Eram pessoas que 
diziam que não existe batismo com Espírito Santo, que não há a 
contemporaneidade da ação do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo não atua 
hoje com dons, unção, milagres, prodígios e maravilhas, como atuava na Igreja 
Primitiva. Num determinado avivamento estes irmãos estavam lá, falando em 
línguas, profetizando, interpretando línguas e manifestando outras unções. 
Precisaram criar uma nova igreja ou mudar de denominação. Chamaram à nova 
igreja o nome da anterior e acrescentaram: 

- ... Renovada. 
- ... Reformada. 
- ... Restaurada. 
- ... Independente. 
- ... Carismática. 
- ... Pentecostal... 
Basicamente todas as igrejas que tem esta terminologia, são pentecostais, e 

portanto acreditam na contemporaneidade do Espírito Santo. 
A igreja Pentecostal começa em Los Angeles, nos EUA, entre 1906 e 1908. 
Hoje, 100 anos depois, o número de membros das igrejas pentecostais no 

mundo passa de 600 milhões2.  
Diferenças existem, e algumas delas nos dividem. Mas a manifestação do 

Espírito Santo precisa ser bem detalhada e explicada, pois acreditar nesta 
manifestação ou não, fazer uso dela ou não, buscar ou não os dons, o fruto, o 
batismo com o Espírito Santo, diferentemente das outras doutrinas e conceitos 
polêmicos, podem proporcionar que ganhemos ou percamos nossa salvação. 
Entendeu a importância deste assunto? 

 

2. Homens Natural e Espiritual3 
2.1. Homem Natural 
O que ainda não recebeu a Cristo. 
 
Natural (grego psuchikos) - da alma, não regenerado. O que entende as 

palavras mas rejeita os conceitos. 

 
2 http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/evangelicos/em_resumo.html#2 - Folha de São Paulo e 
World Christian Database, e http://www.vigiai.net/news.php?readmore=927  
3 Bright, Bill. Como Ser Cheio do Espírito Santo. Editora Candeia. São Paulo (SP). Sétima Edição, 
1994, e os folhetos do mesmo autor Você já Ouviu Falar das 4 Leis Espirituais, Você já Fez a 
Maravilhosa Descoberta da Vida Cheia do Espírito? da Cruzada Estudantil e Profissional para 
Cristo. 
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I Co 2:14: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de 

Deus, porque para ele são loucura; e não pode entendê-las, porque elas 
se discernem espiritualmente. 

 
A figura a seguir representa a vida controlada pelo EGO (pelo Eu). 
 

Vida Controlada pelo Eu do Homem Natural 

 
EU - O Ego ou “eu” no centro da sua vida. 
 - Cristo (fora de sua vida). 
 - Ações e atitudes controlados pelo EU, resultando muitas vezes em 

discórdia e frustração. 
 

Quando Cristo não está no centro de sua vida, as ações e atitudes são 
controladas pelo EU, e resultam em discórdias, brigas, ciúmes, invejas, temores, 
orgulho e todo tipo de frustrações. 

 

2.2. Homem Espiritual 
Já aceitou Jesus e é controlado  e fortalecido pelo Espírito Santo. 
 
Espiritual (grego pneumatikos) - é aquele que vive guiado pelo Espírito Santo. 

O Espírito fornece-nos uma nova capacidade de discernimento (grego 
anakrimetai). 

 
O cristão terá a mente de Cristo se ele deixar o Espírito revelar os 

pensamentos de Deus por meio das Escrituras. 
 
I Co 2:15: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por 

ninguém é discernido. 
 

Vida Controlada por Cristo do Homem Espiritual 

 
EU - O Ego ou “eu” em 2 plano na sua vida. 
 - Cristo (no centro de sua vida). 
 - Ações e atitudes controlados por Deus, resultando em 

harmonia com o Seu plano. 
 

Quando Cristo está no centro de sua vida, as ações e atitudes são 
controladas por Ele, resultando em harmonia com o Plano de Deus. É este plano 
que é executado em sua vida, e nada que não seja do agrado de Deus será feito 
ou recairá sobre você. 
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2.3. Homem Carnal 
O que já aceitou Jesus, mas vive em derrota, porque confia em seus próprios 

esforços para viver a vida Cristã. 
Carnal (grego sarkikoi) - cristãos controlados pela natureza humana decaída. 
I Co 3:1-3: E eu, irmãos não vos pude falar como a espirituais, mas 

como a carnais, como a criancinhas em Cristo. 
Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis 

suportar; nem ainda agora podeis; porquanto ainda sois carnais; pois, 
havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não 
estais andando segundo os homens? 
 
 

Vida Controlada pelo Eu do Homem Carnal 

 
EU - O Ego ou “eu” no centro da sua vida. 
 - Cristo (fora de sua vida). 
 - Ações e atitudes controlados pelo EU, resultando 

muitas vezes em discórdia e frustração. 
 

 

Conclusão 
Quais destas representações é a da sua vida? Deveria ser a do Homem 

Espiritual. Mas para isto ser possível, você precisa conhecer o Espírito Santo que 
torna isto pleno em sua vida. 

 

3. Quem é o Espírito Santo 
Número de vezes que aparece na versão Revista e Corrigida, a palavra: 

Espírito Santo - 92 vezes, 
Espírito de Deus - 25 vezes, 
Espírito - (117 - soma das opções anteriores) mais 484, totalizando 601 vezes. 

 
A conversão (aceitar Jesus) não é simplesmente um ato religioso formal, é 

antes de tudo uma realidade das leis espirituais que fica evidenciado pelo fato de 
que ao se converter, o indivíduo recebe o Espírito Santo em sua vida, passando 
por transformações visíveis e interiores. 

 
O transbordar do Espírito Santo faz com que o próprio crente tenha 

segurança, por saber que está com o Espírito Santo. 
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3.1. O Espírito Santo e o Copo 
Podemos fazer outra comparação: quando estávamos 

no mundo, no pecado, éramos semelhantes a um copo 
sujo, trincado, mal lavado. Jogado num canto, na sarjeta, 
esquecido, chutado e judiado. 

 
Quando aceitamos Jesus, este copo é limpo pelo 

Espírito, arrumado, consertado, transformado 
milagrosamente em um copo novo. Aquele copo velho e 
esquecido, eis que tudo se fez novo. Uma porção do 

Espírito Santo é acrescentado no copo, como se fosse 
um copo de água. 

 
À medida que o cristão vai crescendo na graça de 

Deus, com a frequência na igreja, estudo da palavra, 
fazendo suas obrigações ordeiramente, cantando, 
batendo palmas, louvando e adorando o Senhor, a porção 
do Espírito no copo é aumentada. Chega um momento 
que o copo é pequeno demais para conter tanto espírito, 
e transborda. Neste exato momento é dito que ele foi 
batizado com o Espírito Santo (alcançou a plenitude do 
Espírito Santo) e está falando em línguas estranhas. 

 

3.2. Apagando o Espírito 
Quando nós criticamos, somos grosseiros, somos injustos, rebaixamos o 

trabalho dos outros com palavras impensadas ou depreciativas, estamos 
sufocando e apagando o fogo do Espírito Santo. 

 

3.3. Nova Unção do Espírito 
Muitos acontecimentos diferentes estão acontecendo nos dias de hoje. A 

maior parte destes acontecimentos está sendo acondicionada em um termo, 
chamado de Nova Unção. Existem correntes a favor, contra e neutras sobre este 
assunto. Eis alguns exemplos de nova unção: 

Dentes de ouro e prata Emagrecimento Instantâneo 
Derrubar do Espírito Lenços ungidos 
Tapetes de oração Oração do Corredor de fogo. 
Levitar Arrebatamento rápido... 

 
Nova Unção não é o tema deste livro. Não iremos nos aprofundar nisto, mas 

antes que alguém comece a falar bem ou mal, antes de alguém se posicionar 
contra ou a favor, precisa entender que Jesus na Sua época também foi pouco 
ortodoxo. Podemos citar, por exemplo, que ele curou cuspindo no olho do 
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doente, ou que andava com publicanos e pecadores, ou ainda que conversava 
com mulheres samaritanas, entre tantas atitudes nada comuns na época. 

 
Como na época, o Espírito Santo hoje ainda é livre. Como o vento, o Espírito 
Santo sopra aonde quer. E não há nada que possamos fazer a respeito. Não há 
proibições. Governos não podem passar decretos que proíbam o vento soprar. 
Não há autoridade que diga: aqui o vento não sopra, pois o vento sopra aonde 
quer soprar. 
O papa não pode impedir o vento soprar no Vaticano, na Igreja Católica. O 
presidente do Supremo Concílio de uma denominação ou o presidente de outra 
denominação não podem impedir do vento soprar dentro da Igreja. Não se pode 
criar doutrinas para impedir o vento soprar. 
Os teólogos podem escrever os livros que quiserem negando a existência do 
Espírito, ou impedindo que Ele sopre onde quer. Significa que constantemente 
Ele sopra contra a nossa vontade, porque o Espírito é livre. Somente para o 
Espírito é proibido dizer: é proibido proibir.4 

Portanto novas unções existiram e sempre existirão. Não podemos proibir o 
Espírito. Ele é livre. O que não podemos é ser fanáticos: basear toda nossa 
doutrina e forças na nova unção. Acreditar que devemos fazer sempre aquilo, 
todos os dias, buscar só aquilo, 
esquecendo que existe salvação a ser 
feita, outros ensinos a serem ministrados, 
curas a serem feitas de outros modos, 
exortação e assistência social. 

Nova Unção é um veículo que Deus 
usa para nos dar o combustível para 
manter o fogo. O Espírito Santo quer que 
nós usemos estas coisas para mantê-Lo 
aceso em nossa vida e na vida dos 
outros. Ele nos guiará em toda verdade. 

 
Jo 16:13: Quando vier, porém, 

aquele, o Espírito da verdade, ele vos 
guiará a toda a verdade; porque não 
falará por si mesmo, mas dirá o que 
tiver ouvido, e vos anunciará as coisas 
vindouras. 

 

 
4 Selecionado do livro Sopro do Espírito de Caio Fábio, Vinde Comunicações, 1995, com pequenas 
alterações do autor. 
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A Trindade 
 
 
 

Reconhecemos um só Deus, sendo feita, 
contudo, a distinção, dentro da 

Divindade, entre Pai, Filho e Espírito. 
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Capítulo 2 - A Trindade 

João 15:26: Quando vier o Ajudador, que eu vos enviarei da parte do 
Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de 
mim; 

 

1. O Espírito Santo e a Trindade 
A Trindade é um dos assuntos mais profundos da Bíblia. Muitos 

sábios debatem e não consegue entender.  
 
Agostinho (354 - 430 d.C.), certa vez, estava tentando decifrar o 

mistério da Santíssima Trindade. Por que Pai, Filho e Espírito 
Santo são ao mesmo tempo uma pessoa e ao mesmo tempo, 3 
pessoas. Andava pela praia, e sua mente não parava de buscar 
uma solução para o assunto. Quando de repente encontrou um 
garoto. O menino estava com um recipiente que enchia da água do 
mar e corria até um pequeno buraco na areia, onde jogava toda a 
água. Corria novamente para o mar, enchendo seu pequeno balde 
improvisado e corria novamente até seu buraco na areia, jogando 
toda a água. Fazia isto repetidas vezes, até que Agostinho interveio 
na sua suposta “brincadeira”. 
 

- Ei menino. Você não está 
percebendo que não adianta 
você buscar a água do mar 
para encher este buraco na 
areia? Toda a água que você 
joga aqui, é absorvida pela 
areia e volta para o mar. 

E o menino respondeu: 
- Pois é Agostinho. É mais 

fácil eu colocar todo o mar 
aqui dentro, do que você conseguir decifrar o mistério da 
Santíssima Trindade. 

Agostinho levou um susto com a perspicácia do menino, e 
quando deu por si, percebera que o menino tinha desaparecido. 
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Esta história ou estória é contada pela tradição Católica e 

atribuída a Agostinho, pois em seus escritos percebia-se em dado 
momento a voraz necessidade de descobrir o mistério. E logo após, 
não se vê mais em seus livros, nenhuma alusão à Santíssima 
Trindade e o mistério, somente explicações de como 3 (três) pode 
ser um e um pode ser três. 

A trindade são três pessoas divinas, designadas com os nomes 
de Pai, filho e Espírito Santo. Distintas, mas de caráter e harmonia 
tão perfeitos que constituem um só Deus e não três. Três pessoas 
que existem em eterna comunhão conhecendo-se, amando-se e se 
dando reciprocamente. 

Os três possuem atributos e qualidades divinas: 
Eternidade, Onipresença, Onisciência, Onividência, Santidade, 

Amor, Verdade... 
Os três são um só. A unidade absoluta das três pessoas não 

desfaz a sua individualidade. São mencionados no mesmo tempo 
em lugares diferentes: 

 
Mt 3:16-17: Batizado que foi Jesus, saiu logo da água; e eis que se lhe 

abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma 
pomba e vindo sobre ele; e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu 
Filho amado, em quem me comprazo. 

 

 
 



18      Espírito Santo – O Autor da Bíblia 

Deus Pai - Revela-se como Pai 
Is 64:8: Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai; nós somos o barro, e tu 

o nosso oleiro; e todos nós obra das tuas mãos. 
 
II Sm 7:14: Eu lhe serei pai, e ele me será filho.... 
 

Deus Filho - Deus Pai e João Batista fala do Filho 
Hb 1:8: Mas do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos 

dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. 
 
Jo 1:34: Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de 

Deus. 
 

Deus Espírito Santo - Deus e Pedro falam do Deus Espírito 
Santo 
Jo 15:26: Quando vier o Ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, 

o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim; 
 
At 5:3-4: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu 

coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço 
do terreno?  

Enquanto o possuías, não era teu? e vendido, não estava o preço em 
teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não 
mentiste aos homens, mas a Deus. 

 

2. O Espírito Santo é um ser pessoal 
O Espírito Santo não é simplesmente uma energia, ou força alienada, mas 

sim alguém com consciência de existência, alguém que pensa, age e sente. 
Tal qual o Pai e o Filho, o Espírito Santo é uma pessoa, um ser dotado de 

personalidade, sendo assim chamado de terceira pessoa da Trindade Divina, 
termo este não encontrado na Bíblia sendo, porém, evidenciado em suas páginas 
(Mt 3:13-17). 

 
A Trindade é um assunto tal importante e complexo, que dedicamos um livro 

para falar sobre o assunto. É o livro 16, Doutrinas Bíblicas. Mas requer que 
falemos o mínimo necessário para que o leitor entenda. 

A Trindade, apesar de ser constituída por três pessoas distintas, possui uma 
unidade tão grande que a Bíblia não usa o termo 3 Deuses, mas sim nos ensina 
que só existe um Deus. São um só em unidade de pensamento e ação, 
trabalham juntos, por um mesmo propósito. 
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Alguém disse certa vez que: “Aquele que nega a Trindade perderá a sua 

alma. Aquele que procura entender a Trindade perderá o juízo.” Todavia 
precisamos ilustrar o conceito de Trindade, mas o esforço é completamente 
insuficiente. 

Por exemplo, eu poderia dizer que o homem tem corpo, mente e espírito - 
qual deles é o homem?  

Ou posso descrever H2O como líquido, sólido ou gasoso, dependendo de ser 
água, gelo ou vapor. Qual deles é H2O? 

Ou um homem que é marido, pai e filho - entretanto, é um só homem. 
Nenhuma ilustração é adequada. Na melhor das hipóteses, só pode dar uma 

idéia de como Deus é. 
 
Veremos a seguir que cada pessoa da Trindade possui algumas atuações 

exclusivas, porém, devido à sua unidade, muitas atuações podem ser entendidas 
como sendo realizadas pelos três. 

 
Pai 
- Ministério do 

Antigo 
Testamento 

- Enviar Jesus  
- Ter a suprema 

autoridade. 
 

Filho 
- Ministério de 33 anos 

(descritos nos 
evangelhos) 

- Redenção do homem
- Manifestar-se pela 

segunda vez à Terra.

Espírito 
- Ministério atual (de 

Atos a Apocalipse) 
- Inspiração da Bíblia 
- Habitar no crente 
- Distribuir dons sobre a 

Igreja. 

 

3. O Espírito Santo É Deus 
Aqui há provavelmente, um dos 

maiores mistérios de Deus, que não 
conseguiremos entender completamente 
nesta vida. Muitos têm elaborado 
heresias que deturpam a Palavra de 
Deus por tentarem compreender este 
mistério pelos meios carnais, meramente 
humanos. 

 
Para entendermos isto devemos 

definir bem o que significa “Deus”. A 
palavra Deus não é um nome, mas um 
atributo, uma natureza. A palavra Deus 
não é o nome de Deus assim como 
Presidente da República não é o nome 

do Presidente da República. Deus, é um título que lhe cai acertadamente! 
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A palavra Deus significa ser supremo e este ser supremo possui um nome 
Elohim. Todavia, este ser supremo, pode receber vários títulos, que 
caracterizarão sua personalidade: 

Jeová (Senhor Deus - isto é, ser supremo, dono de tudo), 
El Shaday (Senhor todo Poderoso), 
Jeová-Rafá (o Senhor que sara), 
Jeová-Nissi (o Senhor é a nossa bandeira), 
Jeová-Jiré (o Senhor é aquele que provê) etc. 
 

Entre estes atributos ou títulos, 
encontramos o atributo “Deus”. 
Deus é uma palavra de 
classificação, assim sendo o 
homem e mulher são classificados 
como humanos (ou seres 
humanos), os anjos como espíritos 
(ou seres espirituais), e a Trindade 
(Pai, Filho e Espirito Santo) como 
Deus (ou seres divinos). 
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A Obra do Espírito Santo 
 
 
 

Um homem não pode fazer o certo numa 
área da vida, enquanto está ocupado 

em fazer o errado em outra. A vida é um 
todo indivisível. Mahatma Gandhi. 
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Capítulo 3 - Sua Obra 

1. Na Criação 
Na criação o Espírito Santo estava 

junto com Deus e com Jesus (o Verbo). 
 
 

2. No Antigo Testamento 
No Antigo Testamento o Espírito 

Santo não habitava nas pessoas, quando 
muito, vinha sobre alguém, envolvendo-a 
para uma missão específica, e 
concluindo, se retirava.  

 
Quando porém, Jesus completou a obra da expiação, apareceu aos 

discípulos ressurreto e “soprou sobre eles o Espírito”. 
 
O Espírito Santo ainda não pode se manifestar na Terra porque o nome de 

Jesus, o Messias, o Filho de Deus, não havia ainda sido louvado e engrandecido. 
 

3. Na Vida de Cristo 
Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vo-lo anunciará. 

João 16.14 

4. O Ofício do Espírito Santo 
1. O hóspede permanente Jo 14.16 
2. O mestre que desperta a memória Jo 14.26 
3. O que testifica Jo 15.26 
4. O que convence Jo 16.7-8 
5. O guia. A voz de Deus e o profeta Jo 16.13 
6. O classificador de Jesus Jo 16.14 
7. O exibidor de Jesus Jo 16.15 
8. O diácono espiritual At 1.8 
9. O testificador da filiação Rm 8.16 
10. O ajudador na oração Rm 8.26 
11. O solicitador Ap 22.17 
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5. Resumo do Ofício do Espírito Santo 
1. Convencer o homem do pecado e do juízo e da justiça (Jo 16:8-11) 
2. Dirigir o crente (Jo 16:13) 
3. Ensinar o crente nas Escrituras (2 Pe 1:20-21) 
4. Conceder poder (At 1:8):  a) para testemunhar, b) para viver vitoriosamente  
5. Distribuir dons 
6. Dirigir a Igreja 
7. Separar os ministros (At 20:28, 13:1-2) 

 

6. Resumo da Obra do Espírito Santo 
6.1. O Espírito Santo em Relação à Criação e à Revelação 

Obra Referências
1. Sua atividade na criação Gn 1.2; Jó 33.4
2. Outorga vida às criaturas de Deus Gn 2.7; Jó 33.4; Sl 104.30
3. Inspirou os profetas e apóstolos Nm 11.29; Is 59.21; Mq 3.8; Zc 7.12;  

2 Tm 3.16; 2 Pe 1.21 
4. Fala através da Palavra 2 Sm 23.1-2; At 1.16-20; Ef 6.17;  

Hb 3.7-11; 9.8; 10.15

 

6.2. O Espírito Santo em Relação a Jesus Cristo 
Obra Referências

1. Jesus foi concebido em Maria, pelo 
Espírito 

Mt 1.18,20-23; Lc 1.34-35 

2. Foi cheio do Espírito Mt 3.16-17; Mc 1.12-13; Lc 3.21-22; 4.1 
3. Pregou no Espírito Is 11.2-4; 61.1-2; Lc 4.16-27
4. Realizou milagres pelo poder do Espírito Is 61.1; Mt 12.28; Lc 11.20; At 10.38 
5. Batizará os crentes no Espírito Santo Mt 3.11; Mc 1.8; Lc 3.16; Jo 1.33; At 1.4-

5; 11.16 
6. Promete o Espírito Santo com o 

Consolador 
Jo 14.16-18,25-26; 15.26-27; 16.7-15 

7. Promete que o ministério do Espírito 
Santo fluirá através dos crentes

Jo 7.37-39 

8. Revela-se aos crentes pelo Espírito Jo 16.13-15
9. Ofereceu-se na cruz mediante o Espírito Hb 9.14
10. Ressuscitou dentre os mortos pelo 

Espírito 
Rm 1.3-4; 8.11 

11. Recebeu o Espírito da parte do Pai Jo 16.5-14; At 2.33 
12. Derramou o Espírito sobre os crentes At 2.33,38,39 
13. É glorificado pelo Espírito Jo 16.13-14 
14. O Espírito ora pela sua volta Ap 22.17 
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6.3. O Espírito Santo em Relação à Igreja 
Obra Referências

1. Habita na igreja como seu templo 1 Co 3.16; Ef 2.22; cf. Ag 2.5
2. É derramado como chuva sobre a igreja At 1.5; 2.1-4; 16.21; cf. Is 32.15; 44.3; Os 

6.3; Jl 2.23-32 
3. Fala à igreja Ap 2.7,11,17,27; 3.6,13,22 
4. Produz comunhão na igreja 2 Co 13.14; Fp 2.1 
5. Une a igreja 1 Co 12.13; Ef 4.4 
6. Dá dons à igreja Rm 12.6-8; Ef 4.11 
7. Fortalece a igreja com manifestações 

sobrenaturais 
At 4.30-33; 1 Co 12.7-13; 14.1-33 

8. Designa líderes para a igreja At 20.28; Ef 4.11 
9. Opera através de pessoas cheias do 

Espírito 
At 6.3,5,8; 8.6-12; 15.28,32; cf. Nm 27.18; 

Jz 6.34; 1 Sm 16.13; Zc 4.6
10. Dá poder aos pregadores 1 Co 2.4
11. Comissiona homens de Deus At 13.2-4
12. Dirige a obra missionária At 8.29,39; 16.6,7; 20.23
13. Protege a igreja contra o erro 2 Tm 1.14
14. Adverte a igreja contra a apostasia 1 Tm 4.1 cf. Ne 9.30
15. Prepara a igreja para a guerra 

espiritual 
Ef 6.10-18 

16. Glorifica a Cristo Jo 16.13-15 
17. Promove a justiça RM 14.17; Ef 2.21-22; 3.16-21; 1 Ts 4.7-8 

 
 

6.4. O Espírito Santo em Relação aos Crentes Pessoalmente 
Obra Referências

1. Habita em todo verdadeiro crente Rm 8.11; 1 Co 6.15-20; 2 Co 3.3;  
Ef 1.13; Hb 6.4; 1 Jo 3.24; 4.13

2. Convence o pecador do seu pecado Jo 16.7-11; At 2.37
3. Regenera o perdido Jo 3.5-6; 14.17; 20.22; Rm 8.9; 2 Co 3.6; 

Tt 3.5 
4. Comunica-nos o amor de Deus Rm 5.5 
5. Faz-nos conscientes de que Deus é 

nosso Pai 
Rm 8.14-16; Gl 4.6 

6. Capacita-nos a dizer com convicção 
“Jesus é o Senhor” 

1 Co 12.3 

7. Revela Cristo Jo 15.26; 16.14-15; 1 Co 2.10-11 
8. Revela a verdade de Deus Ne 9.20; Jo 14.16-17,26; 16.13-14;  

1 Co 2.9-16
9. Capacita-nos a distinguir entre a 

verdade e o erro 
1 Jo 4.1-3 

10. Torna o crente parte da igreja de Deus 1 Co 12.13 
11. É concedido a todos que o pedirem Lc 11.13 
12. Batiza-nos no corpo de Cristo 1 Co 12.13
13. È aquele no qual Cristo nos batiza Mt 3.11; Mc 1.8; Lc 3.16; Jo 1.33; 
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At 1.4-5; 11.16 
14. Enche o crente Lc 1.15,41,67; At 2.4; 4.8;31; 6.3-5; 7.55; 

11.24; 13.9,52; Ef 5.18; cf. Êx 31.3; Jz 
14.19; 1 Sm 10.10 

15. Dá poder e destemor para 
testemunhar 

Lc 1.15-17; 24.47-49; At 1.8; 4.31; 6.9-10; 
19.6; Rm 9.1-3

16. Dá dons espirituais Mc 16.17-18; 1 Co 1.7; 12.7-11; 1 Pe 
4.10-11 

17. Dá visões e profecias Jl 2.28-29; At 2.17-18; 10.9-22;  
1 Co 14.1-5,21-25

18. Produz em nós seu fruto Rm 14.17; 1 Co 13; Gl 5.22-23; 1 Ts 1.6 
19. Capacita o crente a viver uma vida 

santa 
Sl 51.10-12; 143.10; Ez 11.19-20; 37.26; 
 Rm 8.4-10; 15.16; Gl 5.16-18,25; Fp 2.12-

13; 2 Ts 2.13; 1 Pe 1.2 
20. Liberta o crente do poder do pecado Rm 8.2; Ef 3.16 
21. Capacita o crente a lutar contra 

Satanás, armado com a Palavra
Ef 6.17 

22. Capacita o crente a falar em 
momentos difíceis  

Mt 10.17-20; Mc 13.11; Lc 12.11-12 

23. Dá consolo e encorajamento Jo 14.17-18,26-27; At 9.31 
24. Ajuda o crente a orar At 4.23-24; Rm 8.26; Ef 6.18; Jd 20 
25. Capacita o crente a adorar Jo 4.23-24; At 10.46; Ef 5.18-19; Fp 3.3 
26. Entristece-se pelo nosso pecado Gn 6.3; Ef 4.30; cf. Mt 12.31-32 
27. É nosso penhor na redenção final 2 Co 1.22; 5.5; Ef 1.13-14 
28. Faz-nos ansiar pela volta de Cristo Rm 8.23; Ap 22.20 
29. Vivifica o nosso corpo mortal Rm 8.11 

 
 

6.5. O Espírito Santo em Relação ao Pecador 
Obra Referência

1. Convence do pecado, da justiça e do 
juízo 

Jo 16.7-11 

2. Comissiona o crente a proclamar o 
evangelho aos pecadores 

At 1.8; 2.17,21; 4.31; 11.12-18; 13.1-4 

3. Revela a verdade salvífica do 
evangelho 

Lc 4.18-19; Jo 15.26-27; At 4.8; 11.15-18; 
14.3; 1 Co 2.4,12; 1 Ts 1.5
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O Espírito Santo e a Igreja 
 
 
 

Comece fazendo o que é necessário, 
depois o que é possível, e de repente 

você estará fazendo o impossível. São 
Francisco de Assis 
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Capítulo 4 - O Espírito Santo e a Igreja 

1. Ele testifica de Jesus 
João 15.26 - “Quando, porém, vier o Consolador, que 

eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que 
dEle procede, esse dará testemunho de mim”.  

O testemunho especial dos apóstolos foi provar que Jesus 
foi o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, na 
realidade esses testemunhos foram dados, através do poder do 
Espírito Santo. Eles testemunharam também como 
“organizadores” que foram da comunidade cristã, na qual injetariam seus 
ensinamentos, instruções aos novos membros da igreja, através dos quais teriam 
prosseguimento o testemunho cristão, da sua época assim como através dos 
séculos. 

Nós estamos incluídos na frase “... até os confins da terra...”. Uma só 
pergunta: estamos cumprindo nossa missão? 
 

2. Ele ensina e lembra sobre Jesus 
João 14.26 “Mas o consolador, o Espírito Santo, a quem o pai enviará 

em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de 
tudo o que vos tenho dito”. 

O Espírito Santo nos ensina as importantes verdades sobre o pecado, a 
retidão e o julgamento. O Consolador, Mestre divino, inspirou os apóstolos e 
profetas que escreveram o N.T., dando à igreja tudo quanto é necessário para 
conhecer a Deus e os santos Caminhos do Senhor. O Espírito Santo nos faz 
lembrar das palavras de Cristo, palavras essas contidas no N.T. Ele nos dá 
entendimento sobre elas e em Suas mãos ela se torna uma força transformadora 
em nossas vidas. 

 

3. Promessa de Cristo 
Quando Jesus ministrou sobre a terra, no tempo em que viveu aqui, realizou 

nossa salvação, e voltou aos céus onde foi recebido e assentou-se à direita do 
trono de Deus. Para completar a obra que Jesus veio realizar, antes de retornar 
aos céus, Ele garantiu que não nos deixaria sozinhos, desamparados, mas que 
enviaria um “outro ajudador” (Jo 14:16). Esta palavra “outro” nos indica que o 
Espírito Santo é continuador da obra de Jesus Cristo (salvação). 

Rios de água viva (Jo 7:38). A partir da consumação da obra da expiação 
aquele que recebe a Jesus, recebe o Espírito Santo que passa a habitar no 
crente (1 Co 3:16). Agora o crente passa a ter a presença do Espírito junto de si 
(Jo 14:17). 
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O Espírito Santo e  
Sua Obra no Mundo 

 
 

O mais incompreensível do mundo é que 
ele seja compreensível. Albert Einstein 
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Capítulo 5 - Sua Obra no Mundo 

Ele guiará em toda a verdade, Ele ouve, fala e revela 
João 16.13 - “Quando vier porém, o 

espírito da verdade, ele vos guiará a toda a 
verdade; porque não falará de si mesmo, mas 
dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará 
as coisas que hão de vir”. 

 
“... Ele vos guiará em toda verdade...”. Não na 

verdade de qualquer terreno científico, histórico 
ou filosófico, mas na verdade de Cristo. O Espírito 
Santo haveria de guiar os onze discípulos a quem falava o Salvador, e se essa 
promessa foi feita por Ele, infalivelmente seria cumprida, e em tempo oportuno os 
apóstolos seriam guiados para toda a verdade. 

 
Mas só os apóstolos? Quem é indicado por “Ele vos...”. Os onze apóstolos 

eram os únicos presentes. Para eles, unicamente para eles, foram ditas estas 
palavras. Jesus, porém, especifica que se trata de todos os futuros crentes 
também (Jo 17:9) - Jesus roga pelos futuros crentes (Jo 17:20) por intermédio da 
Sua palavra. 

Cristo não será Salvador nacional apenas, mas mundial (João 10:16). “Ele 
não falará de si mesmo...”.  O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Não 
havia originalidade em Jesus nos dias da sua permanência na Terra, isto é, 
originalidade no sentido de inventar por si mesmo verdades, e fazer revelações a 
respeito deles. Ele recebia do Pai pelo Espírito Santo todas as orientações e 
mensagens. Essa mensagem de verdade que a Trindade concretizou nas Suas 
palavras não caducarão, nem tão pouco foram rejeitadas. 

O próprio Espírito, porém, ensinando todas as cousas, tem o seu ponto de 
partida ao lembrar o que Cristo disse (João 14:16). Assim como Jesus Cristo 
voltou aos discípulos por meio do Espírito Santo, Esse Colaborador, Mestre 
divino que inspirou os apóstolos e profetas, “nos inspira hoje” a fim de darmos 
hoje a igreja de Cristo tudo o que é necessário para que os homens venham 
conhecer a Deus e os seus santos caminhos.  

“Dirá tudo o que tiver ouvido...”. Jesus, pela encarnação repetiu e confirmou 
as revelações anteriores do Pai. O Espírito Santo “Dirá ou falará (futuro)”, o que 
está ouvindo Jesus dizer. Estes santos e sublimes ensinos haviam de ser o 
âmago da orientação apostólica, a essência do NT transmitindo as verdades 
imutáveis, iluminando os crentes, para “amar”, “pregar” e “praticar” na vida cristã 
a submissão de Deus. 
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O Espírito Santo no Homem 
 
 

Trate as pessoas da forma como elas 
devem ser e ajude-as a se tornarem o 

que elas são capazes de ser. Goethe 
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Capítulo 6 - Sua Obra no Homem 

Mediante a Bíblia Sagrada verificamos algumas funções que lhe são 
atribuídas a realizar como pessoa diante do homem: 

 

6.1. Ele vive em nós 
João 14.17 - O Espírito Santo não vem a nós em ocasiões especiais, ou em 

momentos de necessidade, como no tempo do AT ou antes da ressurreição do 
Senhor. Agora Ele está “com” os crentes e “nos” crentes. E isto se faz necessário 
para que Ele possa transformar-nos segundo a imagem de Cristo, dando 
continuação à obra que foi iniciada quando do ministério terreno do Senhor 
Jesus. Esta obra só terá continuação proveitosa e produtiva se o Espírito Santo 
que em “nós” habita tiver plena liberdade de ação sobre nós. “O Espírito da 
verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; vós o 
conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós”. 

 

6.2. Ele convence do pecado do homem 
João 16.8 - “Quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da 

justiça e do juízo”.  
O Espírito Santo é que convence o mundo do pecado, justiça e juízo. Ele veio 

fazer-se a “consciência” do mundo, se não fora Ele, o mundo seria muito mais 
pervertido do que é, já que Ele restringe os homens tanto no nível do 
“consciente” como do “inconsciente” (gemidos inexprimíveis). 

 
“O Espírito Santo convencerá o mundo da justiça”. 
 
Os adversários do Senhor Jesus, sempre pensaram e pensam em 

desacreditá-LO através de uma morte vergonhosa na cruz. Engano, puro 
engano! Porque Sua morte foi a porta pela qual Ele pôde ressurgir e retornar ao 
Pai. Os que procuram ainda desacreditá-LO esquecem-se que a Ressurreição 
cancelou a vergonha da cruz e exigiu a plena justiça de Jesus Cristo. 

 
O homem é responsável perante Deus por todos os seus atos. Um juízo claro 

e correto exige que os atos humanos sejam recompensados ou punidos, 
segundo a necessidade respectiva, bons ou maus. (Gl 6.7,8). A semeadura na 
carne são atos de satisfazer e agradar a si mesmos, que resulta na morte. Os 
que semeiam para o Espírito obedecem ao Espírito Santo que os conduz à vida 
eterna. 
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6.3. Transformação do Novo Crente 
Rm 12:2: E não vos conformeis a 

este mundo, mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente, para que 
experimenteis qual seja a boa, 
agradável, e perfeita vontade de Deus. 

Ef 4:23-24: A vos renovar no espírito 
da vossa mente; e a vos revestir do 
novo homem, que segundo Deus foi 
criado em verdadeira justiça e 
santidade. 

 
Quem é nascido de Deus não pode 

fazer do pecado uma prática habitual na 
sua vida. Não é possível permanecer 
nascido de novo sem o desejo sincero e o 
esforço vitorioso de agradar a Deus e de 
evitar o mal (I Jo 2:3-11;15-17;24-29), 
mediante uma comunhão profunda com 
Cristo e a dependência do Espírito Santo 
(Rm 8:2-14). 

 
Aqueles que continuam vivendo na imoralidade e nos caminhos pecaminosos 

do mundo, aqueles que não tem vontade de estudar a Palavra de Deus, 
conhecendo cada vez mais o que nos diz o Senhor, seja qual for a religião que 
professam, demonstram que ainda não nasceram de novo. 

I Jo 3:6-7: Todo o que permanece nele não vive pecando; todo o que 
vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane; 
quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 

 
Nosso relacionamento com Deus é condicionado pela nossa fé em Cristo 

durante nossa vida terrena. Fé esta demonstrada numa vida de obediência e 
amor sincero. 

 
O combustível desta fé é o andar constantemente alegrando o Espírito Santo 

que há em nós. 
 
E o assunto deste livro é justamente este: conhecer, alegrar, receber, manter-

se cheio do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o real 
autor e inspirador dos homens escritores e atores da Bíblia. 
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6.4. Como Transformar-se num Ser Espiritual 
1. De Pensamento 

I Co 2.10 - O Espírito Santo é o órgão de entendimento 
entre o homem e Deus. “O espírito do homem” conhece as 
profundezas do homem, porquanto é capaz disso. Mas o 
Espírito Santo é quem conhece e revela as profundezas de 
Deus. pois somente Ele pode fazer tal coisa. Aqui está em 
foco toda a abundante plenitude que Deus possui em si 
mesmo, tudo quanto contribui para formar o seu ser, os seus 
atributos, seus pensamento, seus planos e os seus decretos. 

 

2. De Linguagem 
I Co 2:13 - Todos os que pregam e ensinam ou 

falam qualquer coisa no tocante às questões 
espirituais, deveriam pedir a orientação divina, essa 
orientação que procede do Espírito Santo para o 
espírito humano. Essa orientação é impossível obtê-la 
através da orientação ou sabedoria humana. Em 
Corinto havia uma igreja na qual tinha um partido 
intelectualizado que substituíra o evangelho por uma 
mensagem alicerçada sobre a sabedoria humana, e não sofre a revelação divina. 
Esse tipo de pregação e ensinamentos poderão trazer consequências 
desastrosas e facções na igreja. 

Tudo o que falarmos deve ser a verdade, e essa verdade nos é desvendada 
através do Espírito Santo, quando pedimos e nos submetemos a Ele. 

 

3. De Amor 
Rom 5.5 - O Espírito Santo está sempre envolvido, 

servindo de mediador de nossas orações, porque o amor 
dEle é o amor cristão que o Espírito Santo de Deus derrama 
em nossos corações. “Ora a esperança não confunde, 
porque o amor de Deus é derramado em nossos corações 
pelo Espírito Santo que nos foi outorgado”. 

 

4. De Tristezas 
Ef 4.30 - O Espírito que em nós habita, é 

atingido por tristezas pelas nossas más ações, que 
são inumeráveis e prejudiciais a nós e aos nossos 
semelhantes, e são consideradas “crimes” contra a 
espiritualidade do Cristão e muito mais contra o 
Espírito Santo. 
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A imagem de Cristo é imaculada através dos pecados cometidos contra nós e 
o próximo. Alguns pecados praticados constantemente: ira, furto, palavras torpes, 
amargura, espírito sem amor e ódio. Quando entristecemos o Espírito Santo, 
entristecemos o Senhor Jesus Cristo e também Nosso Pai Celestial, e, isto 
confirma o texto em Ef 2.22: “No qual também vós juntamente estais sendo 
edificados para habitação de Deus no Espírito”. 

 

5. Selo de Deus (Ef 4:30) 
O termo que Paulo aplica aqui é de suma 

importância, pois através desta palavra 
“selo”, podemos entender mais a atuação do 
Espírito Santo em nossas vidas. O selo, 
antigamente, era um lacre personalizado, 
que garantia ao responsável pelo selo a 
propriedade daquilo que fora selado. O 
túmulo de Jesus, por exemplo, foi selado em 
sua entrada pelo governo romano. Se 
alguém tentasse roubar o corpo de Jesus 

para depois dizer que ele ressuscitou, teria de romper o selo romano de 
propriedade e tal rompimento implicava em pena de morte ao violador. Assim, 
também nós somos selados por Deus como garantia de que somos propriedade 
Sua, e este selo é o Espírito Santo (Jo 5:18). 

 

6. Selo da Redenção (Rm 8:1-2, Ef 1:13, 4:30) 
Quando não conhecíamos a Cristo, estávamos 

presos a duas leis a saber: a lei do pecado, isto é, 
todos são pecadores, não há um sequer que não 
tenha pecado (1 Jo 1:8,10) e a lei da morte que 
condena todo aquele que pecar a morrer (Rm 6:23). 
Porém quando recebemos a Cristo em nossos 
corações e juntamente com Ele o Espírito Santo, 
temos a garantia de que pertencemos a Deus, pois 
Este permite que Seu Espírito esteja em nós, e 
caso fossemos inimigos de Deus Ele jamais permitiria tal coisa. Concluindo: o 
Espírito Santo em nossas vidas é a prova de que realmente somos salvos. 

 

7. Selo da Filiação (Rm 8:14-16) 
Ser filho de Deus é um privilégio. 
A característica de um pai, muito mais do que gerar, é a de cuidar e ensinar 

seu filho. Assim também Deus passa a caracterizar-se como nosso Pai (então, 
somos filhos adotivos), pelo fado de permitir que compartilhemos de Seu Espírito, 
e este nos guia, ensina em nosso cotidiano. 
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No momento em que alguém recebe a Jesus, o 

Espírito entra nele e lhe outorga um espírito de filiação, 
que o faz sentir realmente como filho de Deus (Rm 8:15). 
Paralelamente a isto, o Espírito entra em contato com 
nosso espírito, convencendo-o de que é um filho, esta é 
a parte emocional de nossa conversão. 

 

8. Selo de nossa nova natureza (Rm 8:4-
6; Jo 3:5) 

Sem Deus, o homem é um ser puramente 
carnal, isto é, a sua alma (desejos, emoções, 
ego) guia sua vida, qual nada tem de espiritual. 
Quando se conhece a Jesus, o espírito 
renasce, o homem passa a ser uma criatura 
espiritual, na medida em que vai permitindo 
que seu espírito prevaleça sobre a alma e o 
corpo. 

Quando recebemos o Espírito Santo em 
nossas vidas, passamos a possuir uma nova 
natureza. Somos participantes da natureza 
divina. Não somos mais deste mundo, 

pertencemos a uma outra natureza, a uma outra dimensão de vida: a espiritual, a 
celestial (Jo 17:14). 

 

9. Penhor da salvação (Ef 1:14; 2 Co 5:5) 
Quando estamos passando por dificuldades 

financeiras, podemos recorrer aos bancos e pedir 
um empréstimo, e como garantia de que 
pagaremos, podemos penhorar um objeto de 
inestimado valor. 

Da mesma forma Cristo, que nos fez a 
promessa de que voltaria aos céus com um 
objetivo: preparar-nos moradas e depois voltaria 
para levar-nos com Ele, a fim de que onde Ele 
esteja, para todo sempre nós estejamos também (Jo 14:2-3; 17:24). Para termos 
certeza de que ele voltará para cumprir sua promessa nos deixou o Espírito 
Santo como penhor. Que bem precioso!  
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Os Símbolos do Espírito 
Santo  

 
 

Do atrito de duas pedras chispam 
faíscas; das faíscas vem o fogo; do fogo 

brota a luz. Vitor Hugo
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Capítulo 7 - Os Símbolos do Espírito Santo 

 Além dos nomes e títulos atribuídos ao Espírito Santo, várias figuras 
simbólicas de linguagem são empregadas na escritura para revelar as 
características do Espírito. 

 Os judeus expressavam-se mais por ilustrações literárias do que por 
termos abstratos. Os ensinamentos de Jesus são extremamente ricos em 
símbolos e figuras de linguagem. O estudo desses símbolos do Espírito deve 
ajudar-nos a compreender melhor os caminhos e as obras do Espírito de Deus. 

 

7.1. Vento 
 “Vento sopra onde quer... assim é 

todo o que é nascido do Espírito.” João 
3:8. 

Um dos significados dos termos grego e 
hebraico para “espírito” é “sopro” ou 
“vento”. No dia de Pentecostes, um “vento 
impetuoso” é associado com a vinda do 
Espírito Santo (At 2.2). O vento simboliza o 
poder invisível, onipresente do Espírito e 
sua influência é que sustenta a vida. 

 

7.2. Óleo 
O óleo era usado na unção dos reis e sacerdotes, a fim 

de empossá-los, simbolizando a capacitação do Espírito 
Santo para o seu trabalho. Todos os crentes têm a 
promessa desta unção. (Is 61.11; Lc 4.14-18; At 10.38; Tg 
5.14; I Jo 2.20,27). 

 

7.3. Pomba 
O Espírito Santo desceu sobre Jesus no seu batismo na 

forma de pomba. 
A pomba simboliza as qualidades de mansidão, pureza, 

amor, inocência e beleza. (Mt 3.16; Gn 8.8-12; Gl 5.22,23; 
Mt 10.16; Sl 68.13). 
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7.4. Água 
A água simboliza frescura, satisfação e 

fertilização. A água representa vida. 
 
As escrituras descrevem a água na forma de 

“chuva”, “orvalho”, “rios” e “fontes”.  
 
Na aplicação deste símbolo, Jesus e o Espírito 

estão intimamente relacionados, como em João 
4.14 e 7:38-39. (I Co 10:4; Ez 36:25-27; Joel 2:23-
29) 

 
 

7.5. Fogo 
O fogo fala do “poder” e da “purificação” do 

Espírito. Para gozar do poder do Espírito Santo, o 
indivíduo deve experimentar continuamente a sua 
purificação (Is 4.4; 6.6-7; I Rs 18.38; At 2.3) 

 
 

7.6. Vinho 
O vinho parece chamar a atenção para a 

característica de estímulo espiritual e gozo 
resultante da habitação interior do Espírito. 
Alguns dos observadores no dia de 
Pentecostes, ouvindo a “glossolalia” dos 
apóstolos, comentaram que eles estavam 
embriagados com “vinho novo”. Pedro disse 
que não estavam bêbados, mas cheios do 
Espírito profetizados pelo profeta Joel (At 2.13-
15). O mundo busca no vinho estímulo e 
alegria, o cristão vê aumentadas as suas 
habilidades e recebe verdadeiro gozo com o 
Espírito de Deus que habita nele. Os espíritos 

do mundo elevam o homem apenas para deixá-los cair. A unção do crente com 
óleo e vinho traz inspiração sem desespero. 
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Conclusão 
 
 

Aprendemos a voar como pássaros, e a 
nadar como peixes, mas não 

aprendemos a conviver como irmãos. 
Martin Luher King 
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Capítulo 8 - Conclusão 

Perigos em relação ao Espírito Santo 
1. Resistir ao Espírito (At 7:51; Mc 3:29) 

O Espírito Santo nos convence do pecado e 
do juízo vindouro.  

Como uma voz que fala ao nosso espírito e 
mente, Ele procura alertar-nos de perigos 
espirituais. Todavia, muitos são os que fecham 
seus ouvidos para Ele, resistindo a repreensão. 
Isto é pecado mortal! Certa vez Jesus foi 
acusado de estar possesso por demônios, 
entretanto, estas pessoas que falaram tal 
blasfêmia haviam visto com seus próprios olhos 
os milagres de Jesus, que seguiram suas 
ministrações da Palavra. Se não pudessem 
reconhecer nos milagres o poder de Deus, pelo 
menos através das suas Palavras poderiam ter 

avaliado tamanha autoridade que só poderia ser proveniente de alguém que 
tivesse o Espírito Santo, tal qual os seus profetas tiveram no passado. No 
entanto, o que esses homens fizeram foi blasfemar contra o Espírito, resistindo 
às evidências. Assim, podemos concluir que a blasfêmia contra o Espírito Santo, 
não se trata somente de um ultraje a Ele devido à ignorância ou à imaturidade, 
mas sim a resistência por parte daqueles que já foram lavados pelo sangue de 
Cristo e experimentaram os poderes celestiais (Hb 6:4-6;10:26-29). Daí ser um 
pecado mortal. 

Por isso fique o alerta do Espírito soando em nossos ouvidos constantemente: 
“Pelo que, como diz o Espírito Santo: hoje se ouvirdes a sua voz, não 

endureçais os vossos corações...” (Hb 3:7-8). 
 

2. Entristecer o Espírito (Ef 4:30) 

3. Apagar o Espírito (1 Ts 5:19) 

4. Mentir ao Espírito (At 5:3) 

5. Tentar ao Espírito (At 5:9, Is 63:10) 
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Apêndices 

Nações Mencionadas no Dia de Pentecostes 
 
Roma 
Capital do império que chegou a ser conhecido pela ambição política de seus 

governantes e a degeneração de sua sociedade. Os imperadores haviam 
imposto sua Pax Romana, fazendo-se aliados dos Países que conquistavam, 
porém foram particularmente cruéis com os cristãos. O império romano estava 
em sus apogeu no dia de Pentecostes.

Ásia 
No Novo Testamento, esta terminologia não se refere a todo continente, mas 

à parte Oeste da chamada Ásia Menor. Éfeso era a capital e, embora fizesse 
parte do império romano, era governada por seu próprio procônsul. Por At 2.9,10 
sabemos que Capadócia, Ponto e Panfília não pertenciam à “Ásia”. Sem dúvida, 
as sete igrejas mencionadas em Apocalipse estão nesta área. O apóstolo Paulo 
dedicou muito tempo de seu ministério a esta região.

Egito 
Nos dias do Novo Testamento, o Egito já não era uma potência militar, porém  

continuava sendo um centro cultural e religioso. O Osíris, deus das profundezas 
e do Nilo, representava-se pela figura de um touro. É provável que os israelitas, 
ao caírem em idolatria no deserto, escolheram a forma de um bezerro devido à 
tradição egípcia. Seus conceitos de morte e reencarnação voltaram a ser 
populares na atualidade.

Elão 
Este país também chamado Pérsia em outra época, teve como capital a 

cidade de Susã. Mais tarde, uniu-se às Média para derrotar o império babilônico. 
Pártia 
Entre 40 e 37 a.C., os partos invadiram a Ásia Menor e a Síria, e saquearam a 

cidade de Jerusalém. O império parto durou mais de cinco séculos. Dissolveu-se 
por causa de sua corrupção.
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Tudo vai bem com Jesus no barco! 
  



A BÍBLIA

DO REINO

COLEÇÃO

Todas estas questões são tratadas aqui de maneira simples, buscando a 
compreensão do erudito ao leigo sobre o assunto. Todavia de forma completa, 
com muitos exemplos e figuras para melhor entendimento.

l As diversas manifestações do Espírito Santo na vida do cristão!

Indicado para aqueles que querem conhecer melhor a terceira pessoa da 
Santíssima Trindade, o Consolador, Aquele que veio para nos ajudar a fazer as 
obras que Jesus fez e as fazer maiores ainda.

l Como ficar cheios do Espírito Santo?

l O que é e quem é o Espírito Santo?
l Como podemos ser batizados pelo Espírito Santo?

- WhatsApp: (41) 99634-4435

- Email: webminister@nbz.com.br

- No FaceBook e no Twitter: 
procure por Edson Franzen

- Site:  www.edsonfranzen.com.br

Coleção A Bíblia do Reino
Curso de Teologia Ministerial - CTM

www.teologiapelainternet.com.br
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Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 
experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.

Professor Edson de Almeida e Franzen

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

Atividades Profissionais - Resumo

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.
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