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Módulo 03 - Aula Extra 03 

Compreendendo a obra do Espírito Santo 
 

Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de 

nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e 

efetivamente estais fazendo, continueis progredindo cada vez mais;  

...porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a 

santificação.Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, 

que também vos dá o seu Espírito Santo.(I Tessalonicenses 4:1,7,8) 

Pensamento: 

 Compreendemos que recebemos em Cristo a justificação que nos outorgou direitos (e o 

principal deles foi a salvação pela fé), mas também deveres espirituais e morais que são 

resultado da regeneração do ser, que acontece através do Espírito Santo, que sela e faz 

morada permanente na vida daqueles  que creêm no Evangelho e confessam a Jesus como 

Senhor (porque foram determinados de antemão para isto). 

1)Foi o Senhor quem nos escolheu para sermos seus filhos  - João 10: 14,16,27 A 30;  

I Tessalonicenses 2:11 e 12 ; Efésios 2:8 a 10 

 

2)A manifestação (confirmação) da filiação Divina ocorre com a conversão - 

1 Pedro 2:25  

Desgarrados (grego)= “planao” – desviar ou ser desviado; iludido  

Conversão (grego) = “epistrepho” –tornar-se; voltar-se; retornar 

3)A conversão consiste no exercício do arrependimento e da fé (a fé produz 

arrependimento). - Marcos 1:14 e 15; Atos 20:17, 18 e 21 

 

4)O apóstolo Paulo também usa o termo reconciliação  - 2 Coríntios 5:18 

Ministério = (grego) “diakonia” – serviço; ofício 

Reconciliação = (grego) “katallage” – transformação completa; 

modificação 

A reconciliação reconduz o indivíduo a Deus, para ser recebido pela 

sua graça, capacitando-o a receber os benefícios da redenção que há 

em Cristo Jesus.É o começo na participação da santidade de Deus, ou 

seja, uma completa mudança para frutificação que é gerada pelo 

Espírito Santo. 

5)O Espírito Santo é uma das manifestações de Deus e conhecemos sua 

manifestação na Bíblia desde o princípio da criação - Gênesis 1:2 

 

6)No antigo Testamento o Espírito Santo era dado a uma pessoa numa ocasião 

específica para auxiliá-lo a realizar uma tarefa ou missão determinada, e conceder 

dons específicos.  

 a)Quando o povo de Israel murmurou no deserto, Moisés pediu que Deus levantase 

homens para o ajudarem a falar ao povo- Números 11:24 A 26 

 b)Deus chama Ezequiel para ser seu profeta - Ezequiel 2:2 a 4 
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 c)Deus chama os artífices para a obra do tabernáculo - Êxodo 31 : 1 a 3 

 d)Deus levanta um libertador para livrar Israel do rei da Mesopotâmia -  

Juízes 3:9 e 10 

 e)Deus envia Miquéias para pronunciar Seu juízo e chamar o povo de Israel ao 

arrependimento - Miquéias 3:5, 7 e 8 

 

7)Joel profetizou sobre o derramamento do espírito em um tempo determinado  -   

Joel 2:28 e 29 

 

8)Ação do Espírito Santo no Novo Testamento antes da glorificação de Jesus:  

 a)A primeira ação do Espírito Santo foi na concepção de Jesus-                                             

Lucas 1:35 

 b)O Espírito Santo apenas visitava (como no AT) - Lucas 2: 25 E 26 

 c)João Batista profetizou que Jesus batizaria com o Espírito Santo - Marcos 1: 8 

 

9)Jesus profetizou que após subir aos céus, enviaria o Espírito Santo para habitar 

em  nosso interior e nos capacitar a vivermos o evangelho. – João 7:37 a 39; 

 João 14:15 a 18, 20, 25 e 26 

Consolador = (grego) “Parakletos” –(grego clássico) advogado; alguém 

que é chamado para estar junto; conselheiro; mestre; ajudador. 

10) Recebemos o Espírito Santo (batismo) quando cremos ( conversão que é um 

resultado da predestinação e justificação).Efésios 1: 4,5,7,12,13; I Coríntios 3:16; 

Gálatas 3:13 e 14 

 

11)Ação do Espírito Santo em nós: 

 a)Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus – Romanos 8:16 e 17 

 b)Age paralelamente ao espírito humano  produzindo a regeneração-  Tito 3:4 a 8 

Regeneração = (grego) “Paligenesia” – nascido de novo; resultado 

da palavra com a ação do Espírito Santo 

 c)Produz a santificação -II Tessalonicenses 2:13, 14 

 d)Produz  a nossa transformação à imagem de Cristo- IICoríntos 3:18 

 e)Nos capacita a manifestarmos  a natureza Divina ,eliminando qualquer resquício 

mundano e subjugando (dominando) os desejos da carne - Gálatas 5:16 a 18; 

 Romanos 8:8 a 10 

 f)Produz o Seu fruto -  Gálatas 5:22 e 23 

 g)Manifesta em nós o amor de Deus  - Romanos 5:5 

 h)Intercede por nós- Romanos 8:26 e 27 

 i)Nos fortalece com poder –Efésios 3: 14 e 16 

 j)Nos guia –Atos 13:14; Atos 11:12; Atos 16:6 a 8 

 k)Nos confere dons para edificação do Corpo de Cristo(Igreja) - I Coríntios 12:4, 7 a 

11, 13 

 l)Faz com que a mensagem da Graça opere poderosamente em nós -  

I Tessalonicenses 1:2, 4 a 7; i Pedro 1:23; I Coríntios 2:6 a 13 


