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João 16.7 a 13
7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu 

não for, o Conselheiro não virá para vocês; mas se eu for, eu o 
enviarei.

8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do 
juízo.

9. Do pecado, porque os homens não crêem em mim;
10. da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais;
11. e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado.
12. "Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar 

agora.
13. 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.



O plano redentor ocorre pela 
ação do Deus Trino

“escolhidos de acordo com a pré-
conhecimento de Deus Pai, pela obra 
santificadora do Espírito, para a 
obediência a Jesus Cristo e a aspersão do 
seu sangue: Graça e paz lhes sejam 
multiplicadas.”

1 Pedro 1.2



A Promessa do Espírito Santo

!A promessa messiânica
!Assim como Cristo foi prometido ao longo do Velho Testamento, 

o derramamento do Espírito Santo também foi profetizado:
! Is 32.15: “até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o 

deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça 
uma floresta.”

!Jo 2.28,29: "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.”



A Promessa do Espírito Santo

Na Antiga Aliança
! Atuação para capacitação 

de obras específicas
! Profeta (Nm 12.6)
! Liderança (Jz 6.34)
! Revelações (Ez 8.3)
!Milagres (1 Rs 18.12)
! Habilidades (Ex 31.3)

Na Nova Aliança
! Atuação ampla e também 

específica
! Espírito Santo derramado 

sobre todos (At 2.16-21)
!O Espírito Santo produzindo 

frutos em toda a igreja (Gl
5.22 e 23)

!O Espírito Santo 
especializando crentes para o 
serviço, em dons específicos (I
Co 12.4 a 11)



A Promessa do Espírito Santo

!A promessa do Consolador
! Jesus Cristo nos prometeu o Espírito Santo, e assim o fez
! Jo 16.7: “Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se 

eu não for, o Conselheiro não virá para vocês; mas se eu for, eu o 
enviarei.”

!O Espírito Santo nos guia
! Jo 16.12 e 13: “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.”



O Espírito Santo consola e ensina

!Consolador, Ajudador, Ensinador

grego
“Parakletos”

(Jo 16.7)

“para”
Ao lado de, 

próximo

“kletos”
chamar, 

convocar

Defensor, 
advogado, 
intercessor, 
auxiliador, 
ajudador, 
paracleto

=

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.

João 14:26



O Espírito Santo convence o mundo
Quando ele vier, 

convencerá o mundo 
do pecado, da justiça e 

do juízo.
Jo 16.8

Do pecado, porque os 
homens não creem em 

mim;
Jo 16.9

da justiça, porque vou 
para o Pai, e vocês não 

me verão mais;
Jo 16.10

e do juízo, porque o 
príncipe deste mundo já 

está condenado.
Jo 16.11

O Espírito quebra a 
incredulidade e torna o 
homem consciente de 
seu estado de miséria no 
pecado.

O Espírito persuade o 
homem quanto à 
necessidade de 
salvação por meio de 
Cristo.

O Espírito convence o 
homem de que nossos 
pecados foram 
condenados na cruz e que 
Satanás está vencido.



Próxima lição:
O batismo no Espírito Santo


