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Curso: “Deixe a Bíblia Falar”

O ESPÍRITO SANTO E O CRISTÃO
Introdução:
o Quem é o Espírito Santo, e qual o seu papel na vida do cristão?
I.

O ESPÍRITO SANTO É UMA PESSOA
o Lendo os capítulos 14 a 16 de João vemos que as atividades e as descrições do Espírito Santo só
podem ser exercidas por uma pessoa.
 Ele é o outro conselheiro/consolador: (14.16).
 Ele ensina e faz recordar o que os apóstolos aprenderam de Jesus: (14.26).
 Ele dá testemunho de Cristo: (15.26).
 Ele guia pela verdade: (16.13).
 Ele fala do que ouviu: (16.13).
o Só uma pessoa pode desempenhar estas funções e possuir estes atributos.
o A bíblia diz inclusive que o Espírito tem a condições de fazer decisões.
 Ele tem uma mente, um pensamento (Atos 15.28; Romanos 8.27).
II.
o

o

O ESPÍRITO SANTO É DEUS
A bíblia diz que o salvo é santuário de Deus em 1 Coríntios 3.16,17 e em 1 Coríntios 6.19 a bíblia dirá
que o salvo é santuário do Espírito Santo.
 Desta forma concluímos que Deus e o Espírito Santo são o mesmo ser.
Em Romanos 8.9 o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus e Espírito de Cristo ao mesmo
tempo.
 Isto deixa claro que Deus, Jesus e o Espírito Santo são o mesmo ser.

III.

O QUE O ESPÍRITO SANTO FAZ
A principal atuação do espírito santo não ficou restrita aos primeiros séculos, mas ocorre nos dias de
hoje.
A) O Espírito sela o cristão: Efésios 1.13.
B) O Espírito é o penhor da herança do cristão: Efésios 1.14.
C) O Espírito Santo produz frutos espirituais na vida do salvo: Gálatas 5.16-26.
o O salvo está envolvido numa guerra contra suas próprias tendências pecaminosas (carne). Por isso,
se tentar lutar sozinho, será derrotado e o desejo do pecado prevalecerá.
o O único modo de conseguir a vitória é deixando o Espírito atuar nele. O esforço humano, sem o
poder de Deus, falhará (Gálatas 5.19-21).
o Estes pecados são chamados de obras da carne, pois é a única coisa que o homem acaba
fazendo sem a ajuda de Deus.
o

IV.
A.
B.
C.
D.

O QUE O CRISTÃO DEVE FAZER
Não apagueis o Espírito: 1 Tessalonicenses 5.19.
Não entristeçais o Espírito: Efésios 5.30.
Andai no Espírito: Gálatas 5.25 (veja v.16).
Enchei-vos do Espírito: Efésios 5.18.

Conclusão:
o O Espírito já está no que creu (arrependeu-se e foi batizado).
o Cumpre-nos dar-lhe espaço para atuar.
o Não tente ser fiel a Deus sozinho (sem a ajuda do Espírito Santo), pois não conseguirá.

