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Quem é o 
Espírito Santo?

Relacionamento



Nomes do Espírito Santo

Os nome do Espírito Santo revelam sua natureza 
(SEVERA, 1999, p. 312); 

Segue abaixo os principais: 

• Espírito de Deus (Rm 8:9); 

• Espírito de Cristo (Rm 8:9); 

• Consolador (Jo 14:16);



Nomes do Espírito Santo

• Espírito Santo (1 Co 6:19); 

• Espírito Santo da Promessa (Ef. 1:13); 

• Espírito da Verdade (Jo 14:17); 

• Espírito da graça (Hb 10:29); 

• Espírito da vida (Rm 8:2).
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“O Espírito Santo é o modo da 
existência de Deus” (SEVERA, 1999, p. 

313).



Ele é uma 
pessoa!

Inteligência (1 Co 2:10-12) 
Consciência de si e dos outros (Jo 16:13-14) 

Deliberação própria (1 Co 12:11) 
Ciência do bem e do mal (Gl 5:16-17) 

Emoções (Ef  4:30)



Ele age!

Fala (At. 13:2) 
Ensina (Jo 14:26) 

Convence (Jo 16:8-11) 
Intercede (Rm 8:26) 

Testemunha de Jesus (Jo 15:26) 
Distribui dons (1 Co 12:7-11) 



Ele pode ser 
“atingido”.

Mentira (At 5:3-4) 
Ultrajado (Hb 10:29) 

Blasfemado (Mt 12:31-32) 
Entristecido (Ef  4:30)
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O Espírito Santo no AT

Normalmente chamado de “Espírito de Deus” ou 
“Espírito do Senhor”; 

A palavra espírito pode significar fôlego, vento ou 
espírito e, quando aplicada a Deus, significa Deus 
em ação no mundo.



Criação

Era a terra sem forma e vazia; trevas 
cobriam a face do abismo, e o Espírito 

de Deus se movia sobre a face das 
águas. 

Gênesis 1:2



História

"Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo 
de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-

lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística 
para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, 

para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e 
executar todo tipo de obra artesanal. 

Êxodo 31:2-5



Revelação

O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do 
Espírito que estava sobre ele e o pôs sobre as 

setenta autoridades. Quando o Espírito veio 
sobre eles, profetizaram, mas depois nunca 

mais tornaram a fazê-lo. 
Números 11:25



Caráter

Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu 
és o meu Deus; que o teu bondoso 

Espírito me conduza por terreno 
plano. 

Salmo 143:10



Ungiria o 
Messias

O Espírito do Senhor repousará sobre 
ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, 
o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito 

que dá conhecimento e temor do Senhor. 
Isaías 11:2



Derramado

"E, depois disso, derramarei do meu Espírito 
sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas 

profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. 
Até sobre os servos e as servas derramarei do meu 

Espírito naqueles dias. 
Joel 2:28,29
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Gerou Jesus

O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá 
sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá 
com a sua sombra. Assim, aquele que há de 
nascer será chamado santo, Filho de Deus.” 

Lucas 1:35



Desceu sobre 
Jesus

Então João deu o seguinte testemunho: "Eu vi o Espírito 
descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. 

Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para 
batizar com água não me tivesse dito: ‘Aquele sobre quem 

você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que 
batiza com o Espírito Santo’. 

João 1:32,33



Guiou Jesus…

Então Jesus foi levado pelo Espírito ao 
deserto, para ser tentado pelo diabo. 

Mateus 4:1



Capacitou o 
Mestre

"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me 
ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou 
para proclamar liberdade aos presos e recuperação da 

vista aos cegos, para libertar os oprimidos 
e proclamar o ano da graça do Senhor". 

Lucas 4:18,19



Ressuscitou 
Jesus

E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus 
dentre os mortos habita em vocês, aquele que 
ressuscitou a Cristo dentre os mortos também 

dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu 
Espírito, que habita em vocês. 

Romanos 8:11



Instruiu após a 
ressurreição!

… até o dia em que foi elevado ao céu, 
depois de ter dado instruções por meio do 
Espírito Santo aos apóstolos que havia 

escolhido. 
Atos 1:2



João Batista

… pois será grande aos olhos do Senhor. 
Ele nunca tomará vinho nem bebida 
fermentada, e será cheio do Espírito 
Santo desde antes do seu nascimento. 

Lucas 1:15



Discípulos

Respondeu Jesus: "Digo-lhe a verdade: Ninguém 
pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da 

água e do Espírito. O que nasce da carne é 
carne, mas o que nasce do Espírito é espírito. 

João 3:5,6



Antes de Atos 
2…

E com isso, soprou sobre eles e disse: 
“Recebam o Espírito Santo.” 

João 20:22


