
PNEUMATOLOGIA
TS - O CRIADOR



“Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam 
de maneira digna da vocação que receberam.


Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam 
pacientes, suportando uns aos outros com amor.


Façam todo o esforço para conservar a 
unidade do Espírito pelo vínculo da paz.”

–Efésios 4:1-3 (NVI)



MODELOS DO ESPÍRITO 
SANTO (MCGRATH)



Modelos do Espírito Santo

“Vento” (Ex 14:21; Is 40:7; Os 6:3);


“Sopro” (Gn 2:7; Ez 37:1-14;


“Carisma” (Dt 34:9; Jz 14:6; 1Sm 10:6).



PANORAMA HISTÓRICO SOBRE A 
DIVINDADE DO ESPÍRITO SANTO 
(MCGRATH)



Panorama histórico
Montano, escritor do século II, conhecido por sua 
intensa atividade no período de 135 a 175, é 
exemplo de um teólogo que pertenceu à igreja 
primitiva e cujo foco se concentrava na atividade 
do Espírito Santo;


Montano atribuiu uma ênfase considerável à ação 
do Espírito Santo, e particularmente ao papel do 
Espírito em relação aos sonhos, visões e 
revelações proféticas.



Panorama histórico
A ausência relativa de uma discussão mais ampla 
sobre o papel do Espírito Santo, nos três 
primeiros séculos, reflete o fato de que o debate 
teológico tinha seu foco em outras áreas;


Os escritores patrísticos gregos acreditavam ter 
coisas mais importantes a fazer do que se 
preocupar com o Espírito, em um tempo em que 
debates políticos e cristológicos vitais pipocavam 
ao seu redor;



Panorama histórico
Esse ponto foi defendido por um escritor do século 
IV, Anfilóquio de Icônio, que destacava o fato de 
que a controvérsia ariana tinha de ser resolvida 
antes que qualquer discussão sobre o papel do 
Espírito Santo pudesse começar;


O desenvolvimento teológico da igreja antiga surgia, 
em geral, em resposta aos debates públicos; uma 
vez que tinha início uma séria controvérsia, o 
resultado era, inevitavelmente uma elucidação 
doutrinária.



Panorama histórico
 O debate em questão concentrou-se inicialmente em torno de um grupo de escritores 
conhecidos como os pneumatomachoi ou “opositores do espírito”, liderados por Eustáquio 
de Sebasta;


Esses escritores defendiam que nem a pessoa nem a obra do Espírito deveriam ser 
consideradas como algo que tivesse status ou natureza de divindade;


Em resposta a isso, escritores como Atanásio e Basílio de Cesaréia apelaram para a fórmula 
batismal que àquela altura já era universalmente aceita;


Desde a época do Novo Testamento (veja Mt 28.18-20), os cristãos eram batizados em nome 
“do Pai, do Filho, e do Espírito Santo”;


Atanásio defendia que isso tinha implicações significativas para um entendimento acerca do 
status  do Espírito Santo;


Em sua obra Carta a Serapião, Atanásio declarou que a fórmula batismal indicava claramente 
que o Espírito partilhava da mesma divindade atribuída ao Pai e ao Filho;


Esse argumento, posteriormente, prevaleceu.



Panorama histórico
Entretanto, os escritores patrísticos hesitavam em falar 
abertamente do Espírito como “Deus”, pelo fato de que 
essa prática não era sancionada pela Escritura — um 
ponto discutido detalhadamente por Basílio de 
Cesaréia em seu tratado sobre o Espírito Santo (374-5);


Mesmo em um período mais avançado, como o ano de 
380, Gregório de Nazianzo reconhecia que muitos 
teólogos cristãos ortodoxos não estavam certos se 
deveriam tratar o Espírito Santo “como uma força, 
como criador ou como Deus”.



Panorama histórico
Essa cautela pode ser percebida na proposição final da doutrina do 
Espírito Santo, formulada por uma reunião do Concilio em 
Constantinopla, no ano de 381;


Ali, o Espírito não foi descrito como “Deus”, mas como “o Senhor e 
provedor da vida, que se origina do Pai e é adorado e glorificado com o 
Pai e com o Filho”;


A linguagem não deixa dúvidas: deve-se atribuir ao Espírito a mesma 
dignidade e posição de que gozam o Pai e o Filho, mesmo que o termo 
“Deus” não seja usado abertamente;


A exata relação do Espírito com o Pai e com o Filho tornar-se-ia, 
posteriormente, um ponto a ser debatido por seus próprios méritos, 
como indica a controvérsia filioque.



Panorama histórico
As considerações feitas a seguir parecem ter tido uma importância 
decisiva na consolidação do papel divino do Espírito Santo, no final do 
século IV;


Em primeiro, lugar, conforme enfatizou Gregório de Nazianzo, a Escritura 
aplicava ao Espírito todos os títulos pertencentes a Deus, com a exceção 
de “aquele que é eterno, que sempre existiu, que não foi gerado”;


Gregório chamou particularmente a atenção para o uso da palavra “santo” 
com relação ao Espírito, alegando que essa santidade não resultava de 
nenhuma fonte externa, mas era uma consequência direta da natureza do 
próprio Espírito;


O Espírito deveria ser considerado como aquele que santifica, em vez de 
aquele que precisa ser santificado.



Panorama histórico
Em segundo lugar, as funções que são específicas do Espírito Santo 
estabelecem sua divindade;


Dídimo, o Cego (398), era um dos muitos escritores a destacar que o 
Espírito era responsável pela criação, renovação e santificação das 
criaturas de Deus;


Entretanto, como poderia uma criatura renovar ou santificar outra criatura? 
Somente se o Espírito fosse divino poderiam fazer sentido essas funções. 
Se o Espírito Santo desempenha funções que são específicas de Deus, 
deve-se concluir que o Espírito Santo compartilha de sua natureza divina;


Para Basílio, o Espírito faz com que os homens tanto sejam semelhantes a 
Deus como sejam um com Deus — e somente aquele que é divino pode 
fazer isso.



Panorama histórico
Em terceiro lugar, a referência ao Espírito na fórmula batismal da igreja foi 
interpretada como base para a divindade do Espírito;


O batismo era realizado em nome do “Pai, do Filho e do Espírito Santo” (Mt 
28.17-20);


Atanásio, bem como outros teólogos, alegavam que essa fórmula estabelecia 
um vínculo bem próximo entre os três membros da Trindade, tornando 
impossível sugerir que o Pai e o Filho compartilhavam da essência da 
divindade, ao passo que o Espírito não passava de uma criatura;


De modo semelhante, Basílio de Cesaréia defendia que a fórmula batismal 
nitidamente implicava na impossibilidade de separar Pai, Filho e Espírito Santo;


De acordo com Basílio, essa associação de palavras por intermédio da fórmula 
batismal possuía importantes implicações teológicas.



Panorama histórico
Assim, o reconhecimento da plena divindade do Espírito deu-se em um 
período relativamente tardio no âmbito do desenvolvimento da teologia 
patrística.


Quanto à lógica do desenvolvimento doutrinário, podemos notar a 
seguinte sequencia histórica:


Estágio 1: O reconhecimento da plena divindade de Jesus Cristo;


Estágio 2: O reconhecimento da plena divindade do Espírito;


Estágio 3: A elaboração definitiva da doutrina da Trindade, 
esclarecendo e fixando esses conceitos centrais, assim como 
determinando seu inter-relacionamento.



Panorama histórico
Esse desenvolvimento sequencial é reconhecido por Gregório de Nazianzo, 
que apontou a existência de um progresso gradativo no esclarecimento e na 
compreensão do mistério da revelação de Deus no tempo. Conforme ele 
defendia, era impossível lidar com a questão da divindade do Espírito, antes 
que o problema da divindade de Cristo estivesse resolvido. 


O Antigo Testamento anunciava o Pai de maneira mais clara, e o Filho de 
modo mais velado. O Novo testamento revelou o Filho, e sugeriu a 
divindade do Espírito Santo. Agora, o Espírito habita em nós e é-nos 
revelado de maneira mais clara. Não convinha proclamar o Filho de 
maneira direta, enquanto a divindade do Pai não tivesse ainda sido 
admitida. Também não convinha que se reconhecesse o Espírito Santo 
antes do reconhecimento [da divindade] do Filho... Em vez disso, por 
meio de avanços progressivos e... de uma escalada gradual, tivemos de 
avançar e adquirir maior clareza, para que a luz da Trindade pudesse 
resplandecer. (Gregório de Nazianzo)



Panorama histórico
Agostinho de Hipona: o Espírito como vínculo do amor


As Escrituras nos ensinam que ele não é somente o 
Espírito do Pai, nem somente o Espírito do Filho, mas 
de ambos; e isso nos sugere o amor recíproco que 
existe entre o Pai e o Filho.... Entretanto, as Escrituras 
não dizem: “O Espírito Santo é amor”. Se houvesse dito 
isso, muitos de nossos questionamentos se tornariam 
inúteis. O que de fato as Escrituras dizem é: “Deus é 
amor” (ljo 4.8,16); e, assim, deixam por nossa conta 
perguntar quem é  amor, se é  Deus o Pai, Deus o Filho, 
Deus o Espírito Santo ou a Trindade em si. (Agostinho)



A NATUREZA DO ESPÍRITO 
SANTO



QUEM É O 
ESPÍRITO 
SANTO?
RELACIONAMENTO



Nomes do Espírito Santo

Os nomes 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).



A OBRA DE DEUS X OBRA DO 
ESPÍRITO SANTO



““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)



Implicações da doutrina do 
Espírito Santo (Erickson)

É uma pessoa e não uma força;


Merece respeito e adoração tanto quanto o Pai e 
o Filho;


É um com o Pai e o Filho;


Deus não está distante de nós, se aproximando 
no Espírito.

ERICKSON, 2015, p. 825



A ATUAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
PNEUMATOLOGIA



O ESPÍRITO SANTO NO AT



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



O ESPÍRITO SANTO NO NT



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



O DERRAMAMENTO DO 
ESPÍRITO SANTO



Derramamento do Espírito 
Santo

Prometida no AT - Joel 2:28-29 ;


Repetida por João Batista - Mt 3:11;


Assegurada por Jesus - Lc 24:49; At 1:4-5.



“Pentecostes”
De repente veio do céu um som, como de um vento 
muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam 
assentados. 

E viram o que parecia línguas de fogo, que se 
separaram e pousaram sobre cada um deles. 

Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a 
falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. 

Atos 2:2-4



“Samaria”
Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia 
aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. 

Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o 
Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido 
sobre nenhum deles; tinham apenas sido batizados em 
nome do Senhor Jesus. 

Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles 
receberam o Espírito Santo. 

Atos 8:14-17



“Casa de Cornélio”
Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito 
Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. 

Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram 
admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado 
até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e 
exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: 

"Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam 
batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós! " 

Atos 10:44-47



“Éfeso”
… e lhes perguntou: "Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? " 
Eles responderam: "Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo". 

"Então, que batismo vocês receberam? ", perguntou Paulo. "O batismo de 
João", responderam eles. 

Disse Paulo: "O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele 
dizia ao povo que cresse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus". 

Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. 

Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e 
começaram a falar em línguas e a profetizar. 

Atos 19:2-6



O “BATISMO” NO ESPÍRITO 
SANTO



QUANDO SE RECEBE O 
ESPÍRITO SANTO?



EXPERIÊNCIAS X DOUTRINAS



Quando?

Alguns entendem que é algo especial (línguas?);


Acontecimento histórico. Somente em Atos (Atos 
2:39);


Quando o crente crê (Efésios 1:13-14). #Selo e 
#Promessa



PLENITUDE DO ESPÍRITO 
SANTO



“Plenitude do Espírito significa atuação plena do 
Espírito Santo na vida do crente, de tal maneira 
que o cristão é capaz de viver e agir segundo a 

vontade de Deus.”

–Severa (1999, p. 335)



Quando ocorre?

Pode ser no início da vida cristã;


Durante a vida cristã;


Mais de uma vez ao longo da vida cristã.



“Não se embriaguem com vinho, que leva à 
libertinagem, mas deixem-se encher pelo 

Espírito…”

–Efésios 5:18 (NVI)



Atos
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
começaram a falar noutras línguas, conforme o 
Espírito os capacitava. Atos 2:4 (pentecostes)


Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: 
"Autoridades e líderes do povo! Atos 4:8


Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam 
reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 
4:31



Atos
Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles 
receberam o Espírito Santo. Atos 8:17 (Simão)


Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o 
Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a 
mensagem. Atos 10:44 (Cornélio)


Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito 
Santo. Atos 13:52


Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o 
Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a 
profetizar. Atos 19:6 (Éfeso)



É PARA HOJE?



É uma NECESSIDADE!

É um mandamento (Efésios 5:18);


É o único meio de ser espiritual. Luta da carne 
contra o Espírito (Gálatas 5);


Condição indispensável (Atos 6:3-6).



COMO SER CHEIO DO 
ESPÍRITO SANTO?



Como ser cheio do Espírito 
Santo?

Buscar;


Se sujeitar ao Espírito Santo (deixar-se encher).



“Não apaguem o Espírito. Não tratem com 
desprezo as profecias, mas ponham à prova todas 

as coisas e fiquem com o que é bom.”

–1 Tessalonicenses 5:19-21 (NVI)



DONS DO ESPÍRITO SANTO



Listas 

ERICKSON, 2015, p. 836



É PARA HOJE?



“… dons espirituais são capacitações dadas pelo 
Espírito Santo aos crentes para o desempenho de 
um serviço cristão e a operação de Deus, tendo 
em vista o bem-estar e o crescimento da Igreja.”

–Severa (1999, p. 342)



DISTRIBUIÇÃO



Distribuição

O Espírito Santo é quem distribui (1 Co 12:11-18);


O crente pode pedir (1 Co 12:31; 14:39);


Todo crente tem pelo menos um dom (Rm 12:6; 1 
Co 12:7; 1 Pe 4:10);


Ajuda mútua (Rm 1:11-12).



Listas dos Dons

Romanos 12:6-8;


1 Coríntios 12:8-11,28-30;


Efésios 4:11 (Pessoas Dons).



Pessoa Dom

Efésios 4:11;


Efésios 4:12.



Alertas!

Dom não é ensinado por homens;


Necessidade do amor (1Co 13);


Dom não é sinal de espiritualidade 
necessariamente;


A vida cristã exige humildade.



Acerca dos dons baseado em 
1Coríntios 12 e 14 (Erickson)

Os dons são concedidos ao corpo (a igreja);


Não há uma pessoa que possua todos os dons e 
nenhum dom concedido a todas as pessoas, logo, 
todos precisam de todos;


Todos os dons são importantes;


É o Espírito quem distribui os diversos dons que 
ele quer e deseja.

ERICKSON, 2015, p. 836-837



OBRA DO ESPÍRITO SANTO



CONVICÇÃO
A DOUTRINA DO ESPÍRITO SANTO



“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para 
o ensino, para a repreensão, para a correção e 

para a instrução na justiça, para que o homem de 
Deus seja apto e plenamente preparado para toda 

boa obra.”

–2 Timóteo 3:16,17 (NVI)



REGENERAÇÃO
A DOUTRINA DO ESPÍRITO SANTO



“não por causa de atos de justiça por nós 
praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos 

salvou pelo lavar regenerador e renovador do 
Espírito Santo”

–Tito 3:5 (NVI)



HABITAÇÃO
A DOUTRINA DO ESPÍRITO SANTO



“Acaso não sabem que o corpo de vocês é 
santuário do Espírito Santo que habita em vocês, 
que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são 

de si mesmos?”

–1 Coríntios 6:19 (NVI)



SELO
A DOUTRINA DO ESPÍRITO SANTO



“nos selou como sua propriedade e pôs o seu 
Espírito em nossos corações como garantia do 

que está por vir.”

–2 Coríntios 1:22 (NVI)



SANTIFICAÇÃO
A DOUTRINA DO ESPÍRITO SANTO



“E todos nós, que com a face descoberta 
contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua 
imagem estamos sendo transformados com glória 

cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o 
Espírito.”

–2 Coríntios 3:18 (NVI)



ENSINO E CONSOLO
A DOUTRINA DO ESPÍRITO SANTO



“Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, 
mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo”

–Romanos 14:17 (NVI)



PODER ESPIRITUAL
A DOUTRINA DO ESPÍRITO SANTO



“Deus também deu testemunho dela por meio de 
sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do 
Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua 

vontade.”

–Hebreus 2:4 (NVI)



Implicações da obra do 
Espírito Santo (Erickson)

Nossos dons são concessões do Espírito Santo para o 
cumprimento dos propósitos dEle;


Ele nos capacita em sua vida e serviço;


Ele quem distribuí os dons à igreja;


Não há um dom para todos, nem pessoas para todos os dons;


Podemos confiar no Espírito Santo para nos dar compreensão 
da Palavra de Deus e nos orientar em sua vontade para 
conosco;


É adequado dirigir orações ao Espírito Santo.

ERICKSON, 2015, p. 842


