


Didaquê 
Anésio Rodrigues 

Aula 55 -  Quem é o Espírito Santo?       

Introdução 

O Livro que temos no Novo Testamento chamado “Atos dos Apóstolos”, também já foi 
chamado de “Atos do Espírito Santo”. Nele vemos uma nova fase do povo de Deus: não mais 
limitados a uma etnia (judeus), não mais propriedade de uma religião ritualística (o 
judaísmo) e não mais presos à uma terra (a palestina).  

Deus se manifestava para eles na pessoa do Espírito Santo, revelando Jesus, iluminando as 
escrituras, guiando nas novas decisões que eles precisariam tomar. 

1. O Espírito Santo na vida de Jesus. 

A. Tudo o que Jesus fez, ele o fez no poder do Espírito Santo. 
a. Filipenses 2:6-7 (Tradução de Almeida Atualizada)  

Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus,  
não julgou como usurpação o ser igual a Deus; antes, a si mesmo se esvaziou,  
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. 

b. João 1:1,14 (Tradução de Almeida Atualizada)  
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.   
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,  
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 

1. Jesus sendo Deus, se esvaziou de si mesmo. Ele se fez humano, igual à nós. 

c. Lucas 4:14-19 (Tradução de Almeida Atualizada)  
Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia,  
e a sua fama correu por toda a circunvizinhança.  
E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. 
Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na sinagoga,  
segundo o seu costume, e levantou-se para ler.  
Então, lhe deram o livro do profeta Isaías,  
e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:  
O Espírito do Senhor está sobre mim,  
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres;  
enviou-me para proclamar libertação aos cativos  
e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos,  
e apregoar o ano aceitável do Senhor. 

1. Tudo o que Jesus fez, provinha de seu relacionamento com o Espírito Santo 

 de 1 7



d. João 5:16-20 (Tradução de Almeida Atualizada) 

E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado.  
Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também.  
Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo,  
porque não somente violava o sábado,  
mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. 
Então, lhes falou Jesus: Em verdade, em verdade vos digo  
que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai;  
porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz.  
Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz,  
e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. 

1. Os judeus não entendiam o relacionamento que Jesus tinha com o Pai. 
2. Jesus disse que este relacionamento era o segredo por detrás das obras e dos 

milagres que ele realizava. 
3. O Espírito Santo era a base deste relacionamento. 
4. O Espírito Santo era quem fazia a conexão de Jesus com o Pai. 
5. Era isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos quando disse: Eu vou 

aparecer para vocês, dentro de vocês. É assim que o Espírito Santo me guia, é 
assim que eu também vou guiar vocês. 

e. João 16:12-13 (Nova Versão Internacional)  
Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora.  
Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade.  
Não falará de si mesmo; falará apenas o que ouvir,  
e lhes anunciará o que está por vir. 

2. Quem é o Espírito Santo? 

A. Nos tempos do Antigo Testamento, eles não conheciam a pessoa do Espírito Santo. 
a. Não havia um conceito de relacionamento com Deus. O pouco que eles 

conheciam de Deus, os fazia apenas temer a Deus e confiar de que Ele os 
protegeria.  

b. Um relacionamento de amizade com Deus ou paternidade de Deus, era 
impensável.  

B. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava permanentemente em ninguém. 
a. Ninguém tinha a habitação do Espírito Santo em si. O Espírito vinha SOBRE alguma 

pessoa para realizar uma obra. Uma vez a obra realizada, este Espírito se retirava. 
b. E esta cobertura do Espírito Santo em uma pessoa, só se dava sobre os Reis ou 

Juízes, sacerdotes e profetas. 

C. A revelação de Moisés sobre o Espírito Santo. 
a. Moisés o compreendeu parcialmente quando estava construindo o tabernáculo. 
b. Êxodo 25:8-9 (Nova Versão Internacional)  

E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles.  
Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo  
e de cada utensílio. 
1. Deus revela para Moisés algo e o manda fazer uma cópia usando coisas 

materiais, simbolizando as coisas espirituais. 
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c. Êxodo 25:31-32 (Nova Versão Internacional)  
Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças,  
as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça.  
Seis braços sairão do candelabro: três de um lado e três do outro. 
Numa hástea, haverá três cálices com formato de amêndoas…  
assim serão as seis hásteas que saem do candelabro. 

d. Êxodo 25:40 (Nova Versão Internacional)  
Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. 

e. O Espírito Santo era tipificado em um castiçal de ouro: uma peça central, com seis 
braços, três de cada lado, e sobre elas se acenderia o fogo, formando sete tochas. 

f. Hebreus 8:5 (Nova Versão Internacional)  
Os sacerdotes aqui na terra servem num santuário  
que é cópia e sombra daquele que está nos céus,  
já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo:  
Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. 

1. O tabernáculo que estava sendo construído na terra era cópia do celestial. 
2. Deus revelou em símbolos e figuras para Moisés as coisas que eram realidades 

espirituais. 
3. Moisés expressou toda a verdade sobre o Espírito Santo naquela figura. 

D. A revelação sobre o Espírito Santo nos textos de Apocalipse, Isaías e Provérbios.  
a. João tem uma visão do céu e do trono de Deus. Assim como Moisés, João também 

vê tudo em figuras que ele poderia compreender, e é assim que ele descreve essas 
figuras que ele vê. 

b. Apocalipse 4:5 (Nova Versão Internacional)  
Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões.  
Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo,  
que são os sete espíritos de Deus. 

c. Existem sete “Espírito Santo”? Não. Pois na revelação de Moisés era dito que 
“formarão com ele uma só peça” (Êxodo 25:31)  

d. Isaías 11:1-2 (Tradução de Almeida Atualizada)  
Do tronco de Jessé sairá um rebento,  
e das suas raízes, um renovo.  
Repousará sobre ele o Espírito do SENHOR,  
o Espírito de sabedoria e de entendimento,  
o Espírito de conselho e de fortaleza,  
o Espírito de conhecimento e de temor do SENHOR. 

1. O Espírito do Senhor 
2. O Espírito de Sabedoria 
3. O Espírito de Entendimento 
4. O Espírito de Conselho 
5. O Espírito de Fortaleza 
6. O Espírito de Conhecimento 
7. O Espírito de Temor do Senhor 
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e. Provérbios 8:12-21 (Tradução de Almeida Atualizada)  
Eu, a Sabedoria, habito com a prudência (entendimento) 
e disponho de conhecimentos e de conselhos. 
O temor do SENHOR consiste em aborrecer o mal; 
a soberba, a arrogância, o mau caminho 
e a boca perversa, eu os aborreço. 
Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, 
eu sou o Entendimento, minha é a fortaleza. 
Por meu intermédio, reinam os reis, 
e os príncipes decretam justiça. 
Por meu intermédio, governam os príncipes, 
os nobres e todos os juízes da terra. 
Eu amo os que me amam; 
os que me procuram me acham. 
Riquezas e honra estão comigo, 
bens duráveis e justiça. 
Melhor é o meu fruto do que o ouro, do que o ouro refinado; 
e o meu rendimento, melhor do que a prata escolhida. 
Ando pelo caminho da justiça, 
no meio das veredas do juízo, 
para dotar de bens os que me amam 
e lhes encher os tesouros. 

f. Colossenses 2:17 (Nova Versão Internacional)  
Estas coisas são sombras do que haveria de vir;  
a realidade, porém, encontra-se em Cristo. 

E. O que Jesus fala sobre o Espírito Santo 
a. João 14:17 (Tradução de Almeida Atualizada)  

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. 

b. Ele irá me guiar, Ele irá me orientar.  
c. É na comunhão com Ele que vou descobrir o melhor de Deus pra minha vida. 
d. É com um relacionamento profundo com Ele que vou passar a conhecer os sonhos 

e os planos que estão no coração de Deus pra minha vida. 
 

3. O Espírito Santo em nós 

A. As manifestações do Espírito Santo. 
e. 1 Coríntios 12:7-11 (Tradução de Almeida Atualizada)  

A manifestação do Espírito é concedida a cada um  
visando a um fim proveitoso.  
Porque a um é dada,  
mediante o Espírito, a palavra da sabedoria;  
e a outro, segundo o mesmo Espírito,  
a palavra do conhecimento;  
a outro, no mesmo Espírito, a fé;  
e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar;  
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a outro, operações de milagres;  
a outro, profecia; a outro, discernimento de espíritos;  
a um, variedade de línguas;  
e a outro, capacidade para interpretá-las.  
Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas,  
distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. 

f. Nove manifestações do Espírito 
(dons espirituais) 

 
Dons de Revelação 
1. Palavra de Sabedoria 
2. Palavra de Conhecimento 
3. Discernimento de espíritos 

 
Dons de Poder 
4. Dom da Fé 
5. Dons de Curas 
6. Operação de Milagres 

Dons de Conselho 
7. Dom de Línguas 
8. Interpretação de Línguas 
9. Dom de Profecia 

B. O Fruto do Espírito 

a. Gálatas 5:22-23 (Tradução de Almeida Atualizada)  
Mas o fruto do Espírito é:  
amor, alegria, paz,  
longanimidade, benignidade, bondade,  
fidelidade, mansidão, domínio próprio. 

b. Nove gomos do fruto do Espírito 
1. Amor 
2. Alegria 
3. Paz 
4. Longanimidade 
5. Benignidade 
6. Bondade 
7. Fidelidade 
8. Mansidão 
9. Domínio próprio. 

C. Equilíbrio 

a. Em nossa vida deve haver um equilíbrio entre os Dons do Espírito (carisma) e o 
Fruto do Espírito (caráter). 

 de 5 7



 

 de 6 7



 

 

 de 7 7




	Didaquê

