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Quem é o Espírito Santo? 
  
O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, dado ao cristão como promessa 

de Jesus Cristo. 

 
João 14: 7, 16 e 26 

 
No momento em que nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente 

salvador, nós nos tornamos morada do Espírito Santo de Deus, tendo Ele portanto 
conosco em todo o tempo. 

 
I Coríntios 3:16; Romanos 8: 9 a 11 
 
• Sua divindade 
 
O Espírito Santo é o agir de Deus sobre a face da terra desde o inicio dos tempos 

e até hoje continua agindo na vida de cada um daquele que crê. 

 

 
Gênesis 1: 1 e 2; I Coríntios 6:11 
 
O Espírito, sendo Deus, também realiza milagres e maravilhas durante toda a 

história. Como por exemplo: 

⎯ Inspirou homens de Deus para escrever as escrituras: II Pedro 1:21 

⎯ Gerou Jesus em Maria: Lucas 1:35 

⎯ Convence o homem do pecado: João 16: 7 e 8 

⎯ Regenera o homem: João 3: 5 e 6 

⎯ Nos ajuda nas fraquezas: Romanos 8: 26 e 27 

⎯ Santifição no homem: II Tesalonicenses 2:13 

 
 
• Nossa dependência do Espírito Santo 

Todo cristão é extremamente dependente do Espírito Santo, talvez Ele já tenha 
te orientado, guiado ou te dado um livramento sem que você nem tenha percebido, 
mas Ele estava lá pra cuidar de você. 
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⎯ Dependemos d’Ele para orar: Romanos 8: 26 e 27 

⎯ Dependemos d’Ele para falar da Palavra: Atos 1:8; 2: 37 a 41 

⎯ Dependemos d’Ele para nos guiar: João 16:13; Romanos 8:14 

 
 
• O fruto do agir do Espírito 

 
Não poderíamos fazer um estudo apropriado do Espírito Santo, na vida 

do crente, sem dar atenção ao fruto do Espírito, pois os dons do Espírito não 
poderão ser exercidos legitimamente, e através da vida de um crente que não 
manifesta o fruto do Espírito 

 

 
Gálatas 5: 22 e 23 
 

Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e 
temperança são características do Espírito Santo que precisam ser refletidas na 
vida do Cristão. A vida cristã não é uma vida de aparência, mas sim de mudança 
de sentido em relação a tudo que fazíamos errado anteriormente. 

 

 
• Cuidados que devemos ter em relação ao Espírito Santo 

 
⎯ Cuidado para não entristecê-lo: Efésios 4.30 

⎯ Cuidado para não resisti-lo: Atos 7:51 

⎯ Cuidado para não extingui-lo: I Tessalonicenses 5:19 

⎯ Cuidado para não envergonha-lo: Isaías 63:10 

 
 
• Reflexões: 

1 – Em que situações o Espírito tem me guiado e em quais ainda 
tenho dificuldade de deixar Ele me guiar? 

2 – Tem algum fruto do espírito que tenho dificuldade em colocar em 

prática? 

 3 – Será que já entristeci o Espírito Santo alguma vez? 

 

https://www.stmonline.net/
https://www.youtube.com/c/gildororato
https://www.facebook.com/prgildororato
https://www.instagram.com/gildororato/

