Didaquê
Anésio Rodrigues
Aula 57 - Como ouvir a voz do Espírito Santo

Introdução
Devido aos filmes e ao espetacular apresentado pelos cinemas, achamos que quando Deus fala
conosco a terra vai tremer, os céus vão se abrir, irá aparecer um brilho no meio das nuvens e
então, ouviríamos uma voz forte que nos faria tremer de medo.
É claro que, por ser Deus, tudo isso é possível. Mas, não parece ser esta a maneira que Deus usou
para orientar Jesus, Paulo ou outros irmãos nos textos do Novo testamento.
Deus irá falar conosco em nosso espírito. Para entendermos isto, precisamos explicar aqui um
pouco mais sobre o homem.

1. O espírito humano
A. O ser humano
a. Bipartido
1. Alma vivente: Nephesh (Hebraico)
2. Gênesis 2:7 (Tradução de Almeida Atualizada)
Então, formou o SENHOR Deus ao homem do pó da terra e
lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a
ser alma vivente.
3. Paradigma hebreu: o homem integrado como parte de um todo que é a natureza.
Tendo sido criado do pó da terra, mas com capacidade para decidir, sentir, se
organizar e pensar.
4. Homem interior e homem exterior
a) Romanos 7:22 (Tradução de Almeida Atualizada)
Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus.
b) 2 Coríntios 4:16 (Tradução de Almeida Atualizada)
Por isso, não desanimamos; pelo contrário, mesmo que o
nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se
renova de dia em dia. b. Tripartido
1. Espírito, Alma e Corpo
2. Paradigma Grego: Não há integração do homem. O corpo (Grego: Soma) é
corrompido, é matéria que se desfaz; a alma (Grego: psuchê) são os sentimentos e o
ânimo; o espírito (Grego: pneuma) é a consciência. a)
1 Tessalonicenses 5:23
Que o espírito, a alma e o corpo de vocês
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c. Ambas definições são formas didáticas para se analisar o ser humano, sendo usadas
apenas como didática e não como credo.
B. O espírito humano
a.

Criado à imagem de Deus
1. Gênesis 1:26
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança

b. Deus é espírito
1. João 4:24
Deus é espírito
c. Separado de Deus o homem está morto no espírito
1. Efésios 2:1-6 (Tradução de Almeida Atualizada) 1 Ele
vos deu vida, estando vós mortos nos
vossos delitos e pecados.
4 Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por
causa do grande amor com que nos amou, 5 e
estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo, — pela graça sois salvos,
6 e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez
assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
d. O Novo Nascimento é o nascer do espírito.
1. João 3:3,6
Digo-lhe a verdade: ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de novo. O que
nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito.
C. O espírito humano, o coração, o ventre
a. João 7:38-39 (Nova Versão Internacional) Quem crer em mim, como
diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se
referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele cressem.
Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não
fora glorificado.
1. Do seu INTERIOR (ventre)
2. O coração – Forma poética ocidental de dizer “seu interior ou seu ventre”.
b. O Espírito Santo fala conosco em nosso interior – Dentro de nós.
1. Não devemos ficar esperando sinais externos. Deus fala conosco em nosso interior.
2. O testemunho interior é tão maravilhoso como a direção dada por meio de profecias
ou visões. Só não é tão espetacular.
3. Muitos estão atrás do espetacular e perdem o maravilhoso que está disponível o
tempo todo!
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2. O Espírito Santo se relacionando com o espírito humano
A. O testemunho interior
a. Romanos 8:16
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus
b. Uma confirmação
1. Con-firmar
2. Firmeza, convicção
3. 2 Timóteo 1:12 (Nova Versão Internacional)
Por essa causa também sofro, mas não me envergonho,
porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que
ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele
dia.
c.

Uma impressão
1. Atos 27:10
Senhores, vejo que a nossa viagem se tornará desastrosa e acarretará grande
prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida
a) O que Paulo viu? Ele tinha um SABER interior, ele estava percebendo algo. Lá “no
fundo”, em seu íntimo, ele estava percebendo algo.
b) Interessante que, mesmo sendo algo que Paulo percebia vir de Deus, ele foi
discreto e elegante ao comunicar. Devemos ser discretos e não chamar a atenção
para nós quando percebemos ter uma direção de Deus.

d. Uma percepção
1. Marcos 2:8 (Nova Versão Internacional)
Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes
disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração?
e.

Um saber interior
1. Lucas 6:8
Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando 2.
Uma convicção

f.

Uma voz interior
1. Isaías 30:21 (Nova Versão Internacional)
Quer você se volte para a direita quer para a esquerda, uma
voz atrás de você lhe dirá: Este é o caminho; siga-o.

g.

A paz interior
1. Colossenses 3:15
Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração
2. Grego βραβευω Brabeuo = decidir, determinar, dirigir, controlar, ordenar
3. 1 Pedro 3:11 (Tradução de Almeida Corrigida)
Aparte-se do mal e faça o bem; busque a paz e siga-a.
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3. Não fique buscando sinais
A. O perigo dos atalhos
a. Já pegou caminho errado tentando acertar?
b. Jesus fala que existe um caminho e ele é estreito. Buscar o jeito mais fácil pode te levar
a cometer erros, se enganar.
c. Deus não abençoa preguiça!
d. Alguns pedem por sinais por pura preguiça espiritual. Não quer pedir, buscar, bater
(Mateus 7:7), pois isto leva tempo e esforço.
B. Não fique pedindo sinais!
a. Deus guiava o povo de Israel por sinais porque esta era a única maneira que eles
poderiam compreender a direção de Deus.
b. Eles ainda não eram nascidos de novo e não tinham o Espírito Santo habitando dentro
deles.
c. No Antigo Testamento ninguém tinha o Espírito Santo permanente sobre si, nem
tampouco habitando dentro de si. Ele só vinha sobre profetas, reis (juízes) e sacerdotes,
para realizar uma missão específica, e então os deixava.
d. Juízes 6:36-40 - Gideão pediu por sinais, porque não tinha outra maneira de saber se era
ou não Deus falando com ele.
e.
Lucas 11:16 f.
Mateus 16:4
Outros, tentando-o pediam dele um sinal
Uma geração má e adúltera pede um sinal; e nenhum sinal lhe será dado.

4. Não fique atrás de direções espetaculares por meio de Sonhos e
Visões ou profecias
A. Sonhos
a. Deus é inteligente, se ele quiser falar com você Ele fará isto claramente.
b. Quando você sonhar algo, e ao se levantar você não souber o significado do sonho,
esqueça-o!
c. Eclesiastes 5:3 (Nova Versão Internacional)
Das muitas ocupações brotam sonhos
d. Sim, Deus também nos fala através de sonhos. Mas, nem todo sonho é uma revelação
de Deus ou alguma premonição.
e. Não confunda fé com superstição.
B. Visões
a. Atos 16:6-10 (Nova Versão Internacional)
6 Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido
impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. 7 Quando
chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os
impediu. 8 Então, contornaram a Mísia e desceram a Trôade. 9 Durante a noite Paulo
teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: “Passe
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à Macedônia e ajude-nos”. 10 Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos
imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado
para lhes pregar o evangelho.
1. Uma visão é uma maneira de Deus falar conosco pela nossa imaginação.
2. Ao concluir a visão, você imediatamente tem o entendimento.
3. Se não o teve, guarde no coração. Não peça para outro interpretar o que Deus quis
falar com você.
b. Atos 11:5-12 (Nova Versão Internacional)
Eu estava na cidade de Jope orando; caindo em êxtase, tive uma visão. Vi
algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas
quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. 6 Olhei para
dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens,
répteis e aves do céu.
7 Então ouvi uma voz que me dizia: ‘Levante-se, Pedro; mate e coma’.
8 “Eu respondi: De modo nenhum, Senhor!
Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo.
9 “A voz falou do céu segunda vez: ‘Não chame impuro ao que Deus purificou’.
10 Isso aconteceu três vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. 11 “Na mesma hora
chegaram à casa em que eu estava hospedado três homens que me haviam sido
enviados de Cesaréia.
12 O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles.
Estes seis irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem.
1. Deus mesmo disse o significado da visão e o que fazer com ela
2. Não devemos ficar em busca de experiências espetaculares, devemos buscar a Deus!
C. Anjos
a.

Atos 27:23-24 (Nova Versão Internacional)
Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a
quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me:
24 ‘Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César;
Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você’. 1. O
anjo reforçou algo que Deus já havia dito a Paulo

b. Colossenses 2:18 (Nova Tradução na Linguagem de Hoje)
Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês
porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos.
Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão
pensando como qualquer outra criatura humana pensa.
1. Cuidado! A maioria das seitas começaram com relatos de aparição de anjos.
D. Profecia
a. Deus fala conosco por profecias também.
b. 1 Timóteo 1:18-19 (Nova Versão Internacional) Timóteo, meu
filho, dou-lhe esta instrução,
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segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as,
você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que
alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé.
1. No meio dos problemas, se lembre do que Deus já disse a teu respeito.
2. “Combate firmado nelas”! Elas vão te servir de sustentáculo!
3. Mantenha a fé, de que Deus irá cumprir o que Ele disse.
c. 1 Coríntios 14:3 (Nova Versão Internacional) Mas quem profetiza
o faz para edificação, encorajamento e consolação
das pessoas.
1. A razão da profecia é trazer edificação, encorajamento e consolação.
2. Profecia não é para dirigir a sua vida, mas para te encorajar.
3. Quem te dirige é o Espírito Santo, e ele fala com você!
d. 1 Coríntios 14:29 (Nova Versão Internacional) Tratando-se de
profetas, falem dois ou três, e os outros julguem
cuidadosamente o que foi dito.
1. Toda profecia deve ser julgada. Ela deve estar de acordo com o espírito da Palavra de
Deus e com os princípios já estabelecidos pelas escrituras.

5. Deus nos dirige por princípios
A. Atos 2:42-47
a. Andar na Sã doutrina
1. Deus nunca irá te dar uma direção contrária às escrituras ou contrária à doutrina de
vida cristã.
b. Comunhão
1. Bons conselhos, e conselhos sinceros de gente que conhece a Deus e nos conhece
também)
2. As vezes, nos cercamos de pessoas que nos falem o que queremos ouvir e não o que
precisamos ouvir
c. Partir do pão
1. Analise a si mesmo, e assim como da pão e beba do cálice.
d. Orações
1. Vida de devoção
2. Pedir, interceder 3. Ouvir a Deus
e. Temor
1. Não fazer nada que desagrade a Deus
f.

Louvor e adoração
1. Gera em nós sensibilidade
2. Corações derramados diante dele, prontos para ouvi-lo.
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