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O Espírito Santo
Em termos declaratórios temos:

Concílios da Igreja
Primeiro Concílio de Constantinopla (381) – Espírito Santo como tema 
central

Confissão de Fé Batista de 1689 – Capítulo 3, artigo 3

3. Neste ser divino e infinito há três pessoas: o Pai, a Palavra (ou Filho) e o 
Espírito Santo; de uma mesma substância, igual poder e eternidade, 
possuindo cada uma inteira essência divina, que é indivisível. O Pai, de 
ninguém é gerado ou procedente; o Filho é gerado eternamente do Pai; o 
Espírito Santo procede do Pai e do Filho, eternamente; todos infinitos e sem 
princípio de existência. Portanto, um só Deus; que não deve ser dividido em 
seu ser ou natureza,[...]



Espírito Santo

Em termos de sua relação com a criação temos:

Trindade Econômica
“A Trindade econômica é a Trindade considerada em termos de sua 
autorrevelação na história da humanidade e de sua ação com vistas à nossa 
participação na comunhão trinitária. Na redenção da humanidade cada 
pessoa faz parte de um plano perfeito para salvar o homem.

Cada pessoa faz obras distintas para tornar possível essa salvação. O Pai 
elege os salvos e envia o Filho; o Filho paga o preço do pecado, compra a 
salvação pelos eleitos e intercede por eles; e o Espirito aplica a salvação aos 
eleitos, regenerando-os e santificando-os. A Trindade económica será 
desdobrada no estudo em separado de cada pessoa da Deidade, nos 
capítulos seguintes.” (Franklin Ferreira, 187)



Espírito Santo

Em termos de sua relação com a criação temos:

Trindade Econômica
“Ao Pai atribui-se ser o princípio de toda obra, e a fonte e manancial de 
todas as coisas; ao Filho, a sabedoria, o conselho e a ordem para organizar 
tudo; ao Espírito Santo a virtude e a eficácia de operar. (João Calvino, As 
institutas da religião cristã, I. XIII. 18)”



A Promessa do Espírito Santo

Vida Espiritual

Temos “vida espiritual” - comunhão com Deus – por causa da obra do 
Espírito Santo em nossa vida.

• É fruto da ação do Espírito Santo sobre o homem, o convertendo, que o 
transforma num filho de Deus.

Rm 8:9; 14-15 – “9...se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não 
é dele[...] 14Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são 
filhos de Deus. 15Porque não recebestes o espírito de escravidão, para 
viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, 
baseados no qual clamamos: Aba, Pai.”



A Promessa do Espírito Santo

Vida Espiritual

O que está associado a Vida Espiritual?
• Passamos a ser o templo do Espírito Santo – 1 Co 6:19-20

• Somos transformados a semelhança de Cristo – Ef 1:17, 4:13; Gl 4:19; 2 Co 
3:18

• Temos o caráter moldado – Gl 5:16-25

• Passamos a fazer parte do Corpo de Cristo – Fl 2:1-2; 3:3; 1 Co 12:13



A Promessa do Espírito Santo

A promessa de uma bênção diferente

O que se entende com esses textos?

Isaias 32:15 – “até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto; então, 
o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque;”

Ezequiel 39:28-29 – “28Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando 
virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a 
ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. 
29Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre 
a casa de Israel, diz o Senhor Deus.”



A Promessa do Espírito Santo

A promessa de uma bênção diferente

O que se entende com esses textos?

Joel 2:28 – “E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre 
toda a carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos 
sonharão, e vossos jovens terão visões”

Marcos 1:8 – “Eu vos tenho batizado com água; ele, porém, vos 
batizará com o Espírito Santo.”



A Promessa do Espírito Santo

A promessa de uma bênção diferente

• Uma bênção diferente porque não estava disponível antes.

A presença constante do Espírito Santo é algo que acontece 
somente depois de Cristo enviá-lo.

João 16:7 – “Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque, 
se eu não for, o Consolador não virá para vós outros; se, porém, eu for, 
eu vo-lo enviarei.”



A Promessa do Espírito Santo

A promessa de uma bênção universal

A vinda do Espírito Santo é uma benção universal no sentido de ser uma 
bênção para todos os Cristãos.

Joel 2:28 – “E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre 
toda a carne...”

O que Joel quer dizer com toda carne?



A Promessa do Espírito Santo

A promessa de uma bênção universal

Este derramamento do Espírito Santo não fazia sentido ser universal 
antes da vinda do Cristo.

Agora, na era da igreja, a missão do Espírito Santo é revelar a Cristo.

João 15:26 – “Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da 
parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará 
testemunho de mim.”



A Promessa do Espírito Santo

Dia de Pentecoste

O que vem a sua cabeça quando você ouve falar “Atos 2”?

Somos do grupo dos 120, do capítulo 1, ou estamos mais próximos dos 
3000 do capítulo 2?



A Promessa do Espírito Santo

Dia de Pentecoste

O que devemos considerar neste momento histórico é que:

a. Trata-se do cumprimento da profecia de Joel 2:28.

É o início da era da igreja, da era do Espírito;

b. Trata-se do cumprimento da profecia de Jesus aos próprios 
discípulos, chamados para uma missão apostólica especial (Jo 14:10-
15).



A Promessa do Espírito Santo

O Espírito Santo em Samaria (Atos 8)

a. Considerar o contexto histórico (rivalidade e animosidades entre os 
dois povos);

b. Deus “reteve” o Espírito até que os apóstolos fossem conferir a 
conversão dos samaritanos;

c. Marca o começo do avanço da expansão do evangelho para além das 
fronteiras de Jerusalém – Cumprimento da ordem de Jesus – Atos 1:7-8 -
“[...]Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou 
pela sua exclusiva autoridade; 8mas recebereis poder, ao descer sobre 
vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém 
como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra.”



A Promessa do Espírito Santo

O Espírito Santo e os doze em Éfeso (Atos 19:1-7)

a. Eles nem tinham ouvido falar a respeito do Batismo do Espírito;

b. Eles são chamados de discípulos, mas isso não significa 
necessariamente que eram cristãos.

Era um caso semelhante ao exemplo de Simão, o mago, em Atos 8:13, o 
texto disse que ele “abraçou a fé”, porém o contexto nos mostra que 
não se tratava de uma conversão genuína.



A Promessa do Espírito Santo

O Espírito Santo e os doze em Éfeso (Atos 19:1-7)

c. Foram batizados com o Espírito Santo após saberem que o batismo 
de João apontava para a necessidade de arrependimento e fé naquele 
que viria e aquele que viria era Jesus, que já veio;

d. Antes de saberem que era sobre Jesus que João Batista havia falado 
eles não eram convertidos. Foram convertidos e receberam o Espírito 
Santo.



A Promessa do Espírito Santo

Ocorrências sobre o batismo com o Espírito Santo no Novo 
Testamento

• Mateus 3:11 – “Eu vos batizo com água, para arrependimento; mas 
aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas 
sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e 
com fogo.”

• Marcos 1:8 – “Eu vos tenho batizado com água; ele, porém, vos batizará 
com o Espírito Santo.”

• Lucas 3:16 – “Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é 
mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as 
correias das sandálias; ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.”



A Promessa do Espírito Santo

Ocorrências sobre o batismo com o Espírito Santo no Novo 
Testamento

• João 1:33 – “Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o 
que batiza com o Espírito Santo.”

• Atos 1:5 – “Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis 
batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias”

• Atos 11:16 – “Então, me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: 
João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o 
Espírito Santo.”



A Promessa do Espírito Santo

Ocorrências sobre o batismo com o Espírito Santo no Novo 
Testamento

• 1 Coríntios 12:13 – “Pois, em um só Espírito, todos nós fomos 
batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer 
livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito.”
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