
Lição 1
A PESSOA DO ESPÍRITO SANTO
6 E 13 DE FEVEREIRO DE 2022



João 14.16-18, 26; 16.14
!Jo 14.16-18: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro 

Conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da 
verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê 
nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com 
vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos; voltarei para 
vocês.

!Jo 14:26: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará 
em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará 
lembrar tudo o que eu lhes disse.

!Jo 16.14: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e 
o tornará conhecido a vocês.



Quem é o 
Espírito Santo?



O Espírito Santo é Deus

! Ele é relacionado junto com Deus e Jesus Cristo nas Escrituras

Mt 28.19
“Portanto, 
vão e façam 
discípulos de 
todas as 
nações, 
batizando-os 
em nome do 
Pai e do Filho 
e do Espírito 
Santo”

1 Co 3.16
“Vocês não 
sabem que 
são santuário 
de Deus e 
que o Espírito 
de Deus 
habita em 
vocês?”

“Então perguntou Pedro: "Ananias, como 
você permitiu que Satanás enchesse o 
seu coração, a ponto de você mentir ao 
Espírito Santo e guardar para si uma 
parte do dinheiro que recebeu pela 
propriedade? Ela não lhe pertencia? E, 
depois de vendida, o dinheiro não estava 
em seu poder? O que o levou a pensar 
em fazer tal coisa? Você não mentiu aos 
homens, mas sim a Deus”

At 5.3,4



O Espírito Santo é Deus

! Ele tem os atributos divinos

Onipotência
“pelo poder 
de sinais e 
maravilhas e 
por meio do 
poder do 
Espírito de 
Deus”

Rm 15.19

“Mas se é pelo 
Espírito de Deus 
que eu expulso 
demônios, 
então chegou a 
vocês o Reino 
de Deus.”

Mt 12.28

Onisciência
“O Espírito 
sonda todas 
as coisas, até 
mesmo as 
coisas mais 
profundas de 
Deus.”

1 Co 2.10

“Da mesma forma o 
Espírito nos ajuda em 
nossa fraqueza, pois não 
sabemos como orar, mas 
o próprio Espírito 
intercede por nós com 
gemidos inexprimíveis.”

Rm 8.26



O Espírito Santo é Deus

! Ele tem os atributos divinos

Eternidade
“quanto mais, 
então, o sangue 
de Cristo, que 
pelo Espírito 
eterno se 
ofereceu de 
forma 
imaculada a 
Deus”

Hb 9.14

“santificados 
pelo Espírito 
Santo.”
Rm 15.16

Criador
“O Espírito de 
Deus me fez; 
o sopro do 
Todo-
poderoso me 
dá vida.”

Jó 33.4

“Ele (Deus) 
nos salvou 
pelo lavar 
regenerador 
e renovador 
do Espírito 
Santo”

Tt 3.5

Salvador Santidade



O Espírito Santo é uma Pessoa

! Ele tem personalidade e interage
! Tem inteligência e raciocínio
!Rm 8.27: “E aquele que sonda os corações conhece a intenção do 

Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a 
vontade de Deus.”

! Tem emoção e sensibilidade
!Ef 4.30: “Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês 

foram selados para o dia da redenção.”
! Tem vontade própria
! I Co 12.11: “Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e 

único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um, conforme 
quer.”



A Trindade
! PERICORESE – Grego peri-

("à volta") e chorein
("conter")

! Diz respeito ao 
relacionamento profundo 
do Deus Pai, Deus Filho e 
do Espírito Santo como três 
pessoas distintas 
habitando numa só 
unidade divina.

Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em 
mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas 
minhas. Pelo contrário, o Pai, que vive em mim, está 
realizando a sua obra.

Jo 14.10
Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do 
homem, a não ser o espírito do homem que nele está? 
Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, 
a não ser o Espírito de Deus.

1 Co 2.11



A Trindade

!O Espírito Santo, portanto, é Deus como o Pai e o Filho, 
da mesma glória e poder.

!Por isso, o Espírito Santo também deve ser adorado e 
buscado pela igreja.

!“A verdade é que quando expressamos num culto 
“glória a Deus!”, o Filho e o Espírito Santo estão sendo 
também glorificados, e igualmente quando se glorifica 
o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados 
juntamente.” (Revista)



O Espírito Santo age...

No mundo

•Criação
(Gn 1.2)

•Na 
manutenção 
(Sl 104.30)

Na salvação

•Operação 
permanente 
do Espírito 
conduzindo o 
homem a 
Cristo
(I Pe 1.10-12)

Na igreja

•Fruto do 
Espírito

•Dons
•Capacitação
•Direção



Próxima lição:
A atuação do Espírito Santo no 
Plano da Redenção


