
O Espírito Santo de Deus

  DEUS
OESPIRITO

 SANTO DE

doação do poder que Cristo prometera. Foi então que o Espírito Santo foi 
derramado, e milhares se converteram num dia.” 
O Desejado de Todas as Nações Pág. 827 – Capitulo “Ensinai a Todas as 
Nações”

“Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno 
conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor.”

Fonte: Antonio Araújo de Sousa / Edição 02 – Maio 2007
Telefone: 0XX11.2621.6959/ Email: silas_jakel@hotmail.com
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em favor da igreja.
O Desejado de Todas as Nações Pág. 805 – Capitulo “Paz seja 

Convosco”

 “Regozijava-Se Ele pelas abundantes medidas que providenciara para 
auxílio de Sua igreja. O Espírito Santo era o mais alto dos dons que Ele 
podia solicitar do Pai para exaltação de Seu povo. Ia ser dado como agente de 
regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. 
O poder do mal se estivera fortalecendo por séculos, e alarmante era a 
submissão dos homens a esse cativeiro satânico...

Por Ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu Seu 
Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e 
cultivada para o mal, e gravar Seu próprio caráter em Sua igreja.”

O Desejado de Todas as Nações, pág. 671.

“Cristo prometeu o dom do Espírito Santo a Sua igreja, e essa promessa 
nos pertence, da mesma maneira que aos primeiros discípulos... Não 
podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-Se de nós. Mediante o 
Espírito opera Deus em Seu povo "tanto o querer como o efetuar, segundo a 
Sua boa vontade". Filip. 2:13. Mas muitos não se submeterão a isto. 
Querem-se dirigir a si mesmos. É por isso que não recebem o celeste dom. 
Unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à 
Sua guia e graça, é concedido o Espírito. O poder de Deus aguarda que O 
peçam e O recebam.  

O Desejado de Todas as Nações, pág. 672.

“Enquanto o Salvador Se achava na presença de Deus, recebendo dons 
para Sua igreja, pensavam os discípulos no sepulcro vazio, e lamentavam-se 
e choravam. O dia em que todo o Céu vibrava de alegria, era para os 
discípulos de incerteza, confusão e perplexidade.” 

O Desejado de Todas as Nações, pág. 790.

“Estes discípulos se prepararam para a obra. Antes do dia de Pentecoste se 
reuniram e tiraram dentre eles todas as desinteligências. Estavam de um 
mesmo sentimento. Acreditavam na promessa de Cristo, de que a bênção 
seria dada, e oravam com fé. Não pediam a bênção apenas para si; estavam 
preocupados com a responsabilidade quanto à salvação de almas. O 
evangelho devia ser levado até aos confins da Terra, e eles reclamavam a 
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1. INTRODUÇÃO

        O objetivo deste folheto, é o de confirmar uma das mais claras verdades 
da Bíblia. Escuto algumas pessoas afirmarem, que existe um grupo de 
irmãos que não acredita no Espírito Santo. Será isto verdade? Iremos ver na 
Bíblia alguns textos esclarecedores sobre o assunto. Gostaria que os irmãos 
analisassem este material com muito carinho. Depois de examinarem tudo, 
julguem se estamos errados a respeito de cada sub-item que iremos abordar. 
À medida que os textos forem apresentados, os irmãos perceberão 
claramente nossa disposição em estar sempre ao lado da verdade. 

     Durante a apresentação dos textos, não iremos usar nossas próprias 
palavras, mas deixar que a palavra de Deus fale aos vossos corações; apenas 
usaremos perguntas objetivas, e sem comentários humanos. Analisem e 
respondam para si mesmos a quem os textos estão se referindo. Peço que não 
tenham preconceito, mas sigam o conselho do apostolo Paulo em I 
Tessalonicenses 5:21: “mas ponde tudo a prova, e retende o que é bom”...

     Agora vamos ao mais importante: o estudo da palavra de Deus. Antes de 
começarmos, oremos ao Deus Eterno, único e verdadeiro, em quem não há 
mentiras nem erros, cuja palavra iremos estudar agora.

O estudo estará sendo dividido em alguns tópicos:
·Identificaremos quem é o Espírito Santo. 
·Entenderemos a respeito da comunhão do Espírito. 
·Traçaremos um paralelo entre o Espírito Santo e o nosso espírito.
·Responderemos a pergunta: O nosso espírito é uma pessoa?
·Analisaremos a questão: O Espírito Santo é uma pessoa? 
·Comprovação nos Testemunhos de EGW. 
·Conclusão. Vamos aos textos:

2.    Quem é o Espírito Santo?
          ·Mateus 3:16 Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe 

abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele.

dando a eles a glória que o Pai lhe deu, para que Ele e o seu povo possam ser 
um em Deus. Nosso modo e vontade devem estar em submissão à vontade de 
Deus, enquanto sabendo que ele é santo, justo, e bom”.  The Signs of the 
Times - 10-03-1992

"Aquele que consagra a alma, corpo, e espírito a Deus, constantemente 
estará recebendo um novo dom de poder físico e mental. Os suprimentos 
inesgotáveis do céu estão ao comando deles. Cristo lhes dá o sopro do seu 
próprio espírito, vida de sua própria vida. O Espírito Santo põem as suas 
energias mais altas para trabalhar no coração e na mente. A graça de Deus 
aumenta e multiplica as faculdades deles, e toda perfeição da natureza divina 
vem para ajuda-los no trabalho de salvar almas”.  Desire of The Ages – Page 
827

"Cristo declarou que, depois de sua ascensão, Ele enviaria para sua igreja 
como presente de seu coroamento, o Consolador, que ia tomar seu lugar. 
Este Consolador é o Espírito Santo, a alma da sua vida, a eficácia de sua 
igreja, a luz e vida do mundo. Com o seu Espírito, Cristo envia uma 
influência reconciliadora e poder para retirar o pecado"  This Day with 
God – Page 257

"E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito 
Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados; e aqueles 
a quem retiverdes lhes são retidos." João 20:22 e 23. O Espírito Santo não Se 
manifestara ainda plenamente; pois Cristo ainda não fora glorificado. A mais 
abundante comunicação do Espírito não se verificou senão depois da 
ascensão de Cristo. Enquanto não houvesse sido recebido, os discípulos não 
podiam cumprir a missão de pregar o evangelho ao mundo. Mas o Espírito 
foi agora dado para um fim especial. Antes de os discípulos poderem 
cumprir seus deveres oficiais em relação com a igreja, Cristo soprou sobre 
eles Seu Espírito. Estava-lhes confiando um santíssimo legado, e desejava 
impressioná-los com o fato de que, sem o Espírito Santo, não se podia 
realizar esta obra.

O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação 
do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que O recebe com 
os atributos de Cristo. Unicamente os que são assim ensinados por Deus, os 
que possuem a operação interior do Espírito, e em cuja vida se manifesta a 
vida de Cristo, devem-se colocar como homens representativos, para servir 
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Quem é o Espírito Santo neste verso?  

·Lucas 3:22 E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba; 
e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
Este verso trata do mesmo assunto do verso anterior? Então quem é o 
Espírito Santo a que o verso se refere?

·Mateus 1:20 Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, 
em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas 
receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito 
Santo.
Quem Jesus chamava de pai? Então ao Espírito de quem se refere este 
verso?

·Mateus 10:20 Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de 
vosso pai é quem fala em vós.
Ao Espírito de quem o verso se refere?

28
·Mateus 12:28, 31-32  Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito 

31
de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós.  Por isso, vos 
declaro: Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens; mas a 

32
blasfêmia contra o Espírito não será perdoada.  Se alguém proferir 
alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado; mas, 
se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste 
mundo nem no porvir.
Estes versos mostram que o Espírito de Deus é o Espírito Santo?

·Lucas 11:13 Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a 
vossos filhos, quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles 
que lho pedirem?
 Quem o Pai dará àqueles que lho pedirem?

·Romanos 8:14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus 
são filhos de Deus.
 A quem se refere este verso?

·I Coríntios 2:12 Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e 
sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus 

Sua alegria ao dar felicidades aos seres criados. “No princípio era o Verbo, e o 
Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com 
Deus.” João 1:1 e 2. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno 
Pai – Um em natureza, caráter, propósito – O único Ser que poderia penetrar 
em todos os conselhos e propósitos de Deus.” 
Patriarcas e Profetas, pág. 34 – Cap. 1 – Porque foi permitido o pecado? 
4º parágrafo

     Quantos companheiros Deus tinha em Sua obra criadora? O texto diz que 
existia apenas um. Quem era? O texto diz que era Cristo. Quantos poderiam 
penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus? Apenas Cristo. Se o 
Espírito Santo fosse uma pessoa, não estaria também nos conselhos de Deus? 
Como que sendo a terceira pessoa da trindade não poderia fazer parte dos 
conselhos de Deus? Muito estranho não? A verdade é que o Espírito Santo 
não é uma pessoa como muitos afirmam, e sim o Espírito de Deus, e de seu 
Filho Jesus Cristo! 

13.  Apêndice

“Cristo prometeu o dom do Espírito Santo a Sua igreja, e essa promessa 
nos pertence, da mesma maneira que aos primeiros discípulos... Não podemos 
usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-Se de nós. Mediante o Espírito 
opera Deus em Seu povo "tanto o querer como o efetuar, segundo a Sua boa 
vontade". Filip. 2:13. Mas muitos não se submeterão a isto. Querem-se dirigir 
a si mesmos. É por isso que não recebem o celeste dom. Unicamente aos que 
esperam humildemente em Deus, que estão atentos à Sua guia e graça, é 
concedido o Espírito. O poder de Deus aguarda que O peçam e O recebam.  

O Desejado de Todas as Nações, pág. 672.

“Jesus está esperando para soprar o fôlego em todos seus discípulos, e 
lhes dá a inspiração do seu santificado espírito, e transfundir a sua 
influência vital para o seu povo. Ele os faz entender que eles não podem servir 
a dois mestres daqui por diante. As suas vidas não podem ser divididas. Cristo 
vive dentro de seus agentes humanos, e trabalha através de suas faculdades, e 
age pelas capacidades que eles tem. Às suas vontades devem ser submetidas à 
vontade de Cristo, eles têm de agir com o espírito de Cristo, não devem ser 
mais eles quem vive, mas Cristo é quem deve viver neles. Jesus está buscando 
impressionar neles o pensamento que dando o seu Espírito Santo Ele está 
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nos foi dado gratuitamente.
O Espírito a quem se refere à segunda parte do verso vem de quem?

·I Coríntios 3:16 Não sabeis que sois santuário de Deus e que o 
Espírito de Deus habita em vós?

Quem habita em vós? O Espírito Santo?

·I Coríntios 6:11 Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas 
fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus 
Cristo e no Espírito de nosso Deus.

Quem é o Espírito a quem se refere esse texto?

·I Coríntios 7:40 Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, 
segundo a minha opinião, e penso que também tenho o Espírito de 
Deus.

Quem é o Espírito que Paulo tinha? O Espírito Santo?

·I Coríntios 12:3 Por isso, vos faço compreender que ninguém fala 
pelo Espírito de Deus afirma: Anátema, Jesus! Por outro lado, 
ninguém pode dizer: Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo.

Este verso afirma que o Espírito de Deus é o Espírito Santo?

17·Atos 2:17-18  E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que 
derramarei do meu Espírito sobre toda carne; vossos filhos e vossas 
filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos 

18velhos;  até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei 
do meu Espírito naqueles dias e profetizarão.

De quem foi o Espírito derramado no Pentecostes? Esse Espírito que foi 
derramado no pentecostes é o Espírito Santo?

7
·II Tessalonicenses 4:7-8  Porque Deus não nos chamou para  a  

8imundícia,  mas  para  a santificação.   Portanto, quem rejeita isso não 
rejeita ao homem, mas sim  a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo.

Quem dá o seu Espírito? O Espírito Santo é o Espírito de Deus?
16·João 14:16-18  E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, 

17a fim de que esteja para sempre convosco,  o Espírito da verdade, que 
o mundo não pode receber, porque ele habita convosco e estará em 

A primeira análise seria: 

·A primeira posição no céu é de Deus, o Pai; a segunda posição é de Jesus, 
e a terceira posição era de Satanás. Bem, se Satanás ocupava a terceira 
posição no céu, isto deixa claro que o Espírito Santo não pode ser uma 
pessoa, ou do contrário ocuparia uma posição abaixo de um anjo. E como 
isto poderia acontecer, se fosse ele uma pessoa da Divindade? 

A segunda análise seria:
 
·Na criação do homem, veja que o texto diz: ”Mas quando Deus disse a 

Seu Filho façamos o homem à nossa imagem”, vemos aqui quantas 
pessoas participaram da criação: Duas, o Pai e o Filho. Existe alguma 
base bíblica para acreditarmos desta maneira? Sim. Vamos à Bíblia:

1
·João 1:1-3  No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 

2 3
Verbo era Deus.  Ele estava no princípio com Deus.  Todas as coisas 
foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. 

     Quantas pessoas estes versos nos mostram? Apenas duas: o Pai e o Filho. 
Toda mensagem da Bíblia, que  trata da criação, mostra que o Pai fez todas 
as coisas por intermédio de Seu Filho, mais uma evidência que o Espírito 
Santo não é uma pessoa. A irmã White confirma no livro História da 
Redenção:

“Pai e Filho empenharam-Se na grandiosa, poderosa obra que tinham 
planejado – a criação do mundo... Depois que a Terra foi criada, com sua 
vida animal, o Pai e o Filho levaram a cabo Seu propósito, planejado antes 
da queda de Satanás, de fazer o homem à Sua própria imagem. Eles tinham 
operado juntos na criação da Terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora 
disse Deus a Seu Filho: “Façamos o homem à Nossa imagem”. História da 
Redenção, pág. 20 – Cap. 2 – A Criação

     Bem, até agora não encontramos nenhum vestígio de que o Espírito 
Santo seja uma pessoa. Vamos a mais um livro, o Patriarcas e Profetas:

“O Soberano do Universo não estava só em Sua obra de beneficência, tinha 
um companheiro – um cooperador que poderia apreciar Seus propósitos de 
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18
vós.”  “Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros.

Já havia algum Consolador com Jesus? Ele expulsava demônios por 
quem? Então quem era o outro Consolador a quem ele se refere?

·Gálatas 4:6 E, porque  sois  filhos, Deus  enviou  aos nossos corações 
o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai.

De quem é o Espírito citado neste verso? Quem é o Espírito que habita 
em nós? O Espírito Santo?

·Filipenses 1:19 porque sei que isto me resultará em  salvação,  pela  
vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo,

De quem é o Espírito citado neste verso?

·I Timóteo 2:5 Porque há um só Deus, e um  só Mediador  entre  Deus  
e  os homens, Cristo Jesus, homem,

Quantos mediadores existem entre Deus e os homens? Quem é o nosso 
intercessor perante o Pai?

15
·Romanos 8:15-16 e 26   Porque não  recebestes o  espírito de 

escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o  
16espírito  de  adoção,  pelo qual clamamos: Aba, Pai!  O próprio 

26
Espírito  testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus;  Do 
mesmo modo também o Espírito nos assiste em nossa fraqueza; porque 
não sabemos  o  que  havemos  de  pedir  como  convém,  mas  o 
mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.

Qual o Espírito que Deus enviou ao nosso coração que clama Aba Pai? 
Quem é o Espírito que aparece nestes versos? Quantos intercessores 
há entre Deus e os homens?

·Mateus 28:20 ensinando-os a observar todas as coisas  que  eu  vos  
tenho mandado;  e eis que eu estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos.

Quem estará conosco todos os dias até a consumação do século? De 
que maneira ele estará conosco? Estará em pessoa? Ou em Espírito?

·I Pedro 1:11 indagando qual o tempo ou qual a ocasião que  o  
Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os  
sofrimentos  que  a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de 

10. Manuscript Releases Vol.14
“Impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares 
pessoalmente, então foi para vantagem deles que Ele deveria deixá-los, ir 
para o Pai, e enviar o Espírito Santo para ser o Seu sucessor na terra. O 
Espírito Santo é Ele mesmo, despido da personalidade da humanidade e 
independente dela. Ele Se representaria como estando presente em todos os 
lugares pelo Seu Espírito, como o Onipresente. “Mas o Consolador, o 
Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome * [embora não seja visto 
por vós], esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que 
vos tenho dito” [João 14:26]. “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” [João 16:7].*Essa frase foi adicionada por 
Ellen White.
Manuscript Releases Volume Fourteen, page 23 e 24

11. Primeiros  Escritos Pág. 145
“Satanás foi outrora um honrado anjo no Céu, o primeiro depois de Cristo. 
Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. 
Sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era 
perfeita, seu porte nobre e majestoso. Mas quando Deus disse a Seu Filho: 
“Façamos o homem à nossa imagem” Satanás teve ciúmes de Jesus. Ele 
desejava ser consultado sobre a formação do homem, e porque não o foi, 
encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Ele desejou receber no Céu a mais alta 
honra depois de Deus.” Primeiros  Escritos, pág. 145 – Cap. 33 – A Queda 
de Satanás

12. Conclusão
     Passaremos agora a analisar se o Espírito Santo é uma pessoa ou não. Do 
texto acima, podemos tirar muitas informações. Vemos que o texto nos 
mostra quem ocupava as três primeiras posições no Céu. Primeiro vamos 
analisar a posição de Satanás: observe que o texto mostra que Satanás era o 
primeiro depois de Cristo, e que ele desejou receber a mais alta honra depois 
de Deus. 
Bem, a pergunta então é: Quem recebeu no Céu a mais alta honra depois de 
Deus? 



714

O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus

seguir.
Quem era o Espírito que estava nos profetas mostrando os sofrimentos 

e as glórias de Cristo?

·II Pedro 1:21 Porque  a  profecia  nunca  foi  produzida  por  vontade 
dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo  
Espírito Santo.

Quem era o Espírito que estava nos profetas em I Pedro 1:11?

6
·Atos 16:6-7   Atravessaram a região frígio-gálata,  tendo  sido  

7
impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia;   e tendo 
chegado diante da Mísia, tentavam ir  para  Bitínia, mas o Espírito de 
Jesus não lho permitiu.

Estes versos afirmam que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus?

16·II Coríntios 3:16-18  Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-
17 

lhe tirado o véu. Ora, o  Senhor  é o  Espírito; e  onde  está o  Espírito do 
18

Senhor aí há liberdade.  Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo 
como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em 
glória na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito.

A quem se refere estes versos? Ao Espírito de Jesus? 

3.  A Comunhão do Espírito 
     Ainda existem inúmeros textos que comprovam que o Espírito Santo é 

o Espírito de Deus, o Pai, e o Espírito de seu filho, Jesus. 
     Passaremos agora para a segunda parte do estudo, onde analisaremos o 

assunto da comunhão do Espírito. Para entendermos mais claramente a 
respeito desse tema, a palavra comunhão significa comum união. Nos 
versos a seguir analisaremos sobre este assunto. A questão fundamental 
é: O Espírito de quem habita em nós?

·Romanos 8:9 Vós, porém, não estais  na carne, mas no Espírito, se é 
que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o 
Espírito de Cristo, esse tal não é dele.

Quem é o Espírito que habita em vós?

Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que O recebe com 
atributos de Cristo. Unicamente os que são assim ensinados por Deus, os que 
possuem a operação interior do Espírito, e em cuja vida se manifesta a vida 
de Cristo, devem-se colocar como homens representativos, para servir em 
favor da igreja.
O Desejado de Todas as Nações, pág. 472 – Cap. 84 – Paz seja 
convosco, 3º e 4º parágrafo

     Analisando este texto, observamos que a primeira parte trata-se de dois 
versos bíblicos: João 20:22-23. O texto no D.T.N. é um comentário sobre 
estes dois versos. 
Primeira pergunta: Quem Jesus assoprou? Analise o texto e verá claramente 
que a resposta é: O Espírito Santo. Segunda pergunta: Quem é o Espírito 
Santo? Continue analisando o texto e encontrará na parte sublinhada a 
resposta: o Espírito do próprio Cristo, o que deixa claro que o Espírito Santo 
é o Espírito de Cristo. Para que não fique alguma dúvida, observem os textos 
bíblicos abaixo, que comprovam isto.
·Gálatas 4:6 E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração 
o Espírito de Seu filho, que clama: Aba, Pai!

6
·Atos 16:6-7  E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido 

7
impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia,  defrontando 
Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu.

     Estes dois versos bíblicos esclarecem bastante a este respeito. 

     

9. Primeiros Escritos Pág. 55
“Então contemplei a Jesus, o grande Sumo Sacerdote, de pé perante o Pai. 
Na extremidade inferior de Suas vestes havia uma campainha e uma romã, 
uma campainha e uma romã. Os que levantavam com Jesus enviavam sua fé 
a Ele no santíssimo, e oravam: “Meu Pai, dá-me o Teu Espírito.” Então Jesus 
assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito 
amor, alegria e paz.”
Primeiros Escritos, pág. 55 – Cap. 11 – Fim dos 2.300 dias 
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·João 14:23 Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará a 
minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele 
morada.

Quem vai morar naquele que guardar a palavra de Jesus? O Pai e o 
Filho? Em pessoa ou em Espírito?

·II Coríntios 13:13 A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, 
e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.

Que comunhão do Espírito é essa? O Pai e o Filho morando em nós?

Observe que a Bíblia de Jerusalém, coloca o seguinte comentário, 
relativo a este texto: “Essa fórmula trinitária, provavelmente de origem 
litúrgica (conforme Mat 28:19),.... E o comentário sobre Mateus 28:19, diz o 
seguinte: “É possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita 
influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. 
Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar “em nome de Jesus” (Atos 1:5; 
2:38). Mais tarde deve ter-se estabelecido a associação do batizado as três 
pessoas da trindade.”
 
·I João 1:3 sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que 

vós também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o 
Pai, e com seu Filho Jesus Cristo.

Este verso confirma que o Pai e o Filho habitam em nós, através do 
Espírito dEles?

Então o Espírito Santo é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho?
    

4.   O Espírito Santo e o nosso espírito
     Agora passaremos à terceira parte do estudo, onde traçaremos um 
paralelo entre o Espírito Santo e o nosso espírito. Para começarmos o estudo 
desse assunto, reconhecemos a superioridade do Espírito Santo, pois se trata 
do próprio Espírito de Deus, o Pai, e de seu filho Jesus. 
Existe uma diferença muito grande entre o Espírito do Pai e do Filho e o 
nosso espírito: o Espírito do Pai e do Filho não se limita somente a Eles, pois 
prova disso é que ele pode estar em mim, em você e em muitos outros que 
fazem à vontade de Deus, e ao mesmo tempo estar nEles, e é através do 
Espírito dEles que manifestam sua onipresença, pois pessoalmente estão no 
céu. 

os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.

·João 14:23 Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha 
palavra; e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.

·Apocalipse 7:10 e clamavam em grande voz dizendo:
                    Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, 

pertence a salvação.

·Judas 25 ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor 
nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e 
agora, e por todos os séculos. Amém!

·I João 1:3 o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, 
para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa 
comunhão é com  o Pai com e seu Filho, Jesus Cristo.

7.      Comprovação nos Testemunhos
     Para aprofundarmos mais um pouco a sobre este assunto, vejamos 
alguns textos do Espírito de Profecia, nos seguintes livros: O Desejado de 
Todas as Nações, Primeiros Escritos, História da Redenção, Patriarcas e 
Profetas e Manuscript Releases Vol 14. 

8. O Desejado de Todas as Nações Pág. 472
“E havendo dito isso, assoprou sobre eles o disse-lhes: Recebei o Espírito 
Santo. Aqueles a quem perdoardes; e quem retiverdes lhe serão retidos.” O 
Espírito Santo não se manifestara ainda plenamente; pois Cristo ainda não 
fora glorificado. A mais abundante comunicação do Espírito não se verificou 
senão depois da ascensão de Cristo. Enquanto não houvesse sido recebido, os 
discípulos não podiam cumprir a missão de pregar o evangelho ao mundo. 
Mas o Espírito foi agora dado para um fim especial. Antes de os discípulos 
poderem cumprir seus deveres oficiais em relação com a igreja, Cristo 
assoprou sobre eles Seu Espírito. Estava-lhes confiando um santíssimo 
legado, e desejava impressiona-los com o fato de que, sem o Espírito Santo, 
não se podia realizar esta obra.
O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do 
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Por outro lado, nosso espírito se limita apenas ao nosso corpo, se sair, 
morreremos. Agora, vamos ver algumas semelhanças, pois elas nos ajudam 
a entender que o Espírito Santo não é uma pessoa como muitos falam, mas o 
Espírito de Deus, o Pai, e de seu filho, Jesus. Vamos aos textos bíblicos:

5.    O nosso espírito é uma pessoa?
·Lucas 1:47 e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador.
O espírito de Maria se alegrou.

·Atos 17:16 Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se 
revoltava em face da idolatria dominante na cidade.

O espírito de Paulo se revoltava

·Jô 7:11 Por isso não reprimirei a minha boca; falarei na angústia do 
meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma.

O espírito de Jó angustiou-se

·Jô 20:3 Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mais o meu espírito 
me obriga a responder segundo o meu entendimento.

O espírito de Jó o obriga a responder

·I Reis 21:5 Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: 
Que é isto que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão?

O espírito de Acabe ficou desgostoso

·Daniel 2:1 No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um 
sonho; o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono.

O espírito de Nabucodonosor ficou perturbado

·Romanos 8:16 O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que 
somos filhos de Deus.

O nosso espírito entende o que o Espírito de Cristo diz

·I Coríntios 2:11 Por que qual dos homens sabe as coisas do homem, se 
não o seu próprio espírito que nele está? Assim, também as coisas de 

·João 10:30 Eu e o Pai somos um.

·João 17:3 E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.

·I João 2:22 Quem é o mentiroso, senão o aquele que nega que Jesus é 
o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e Filho.

·I Timóteo 2:5 Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus 
e os homens, Jesus Cristo, homem. 

·João 14:6 Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a 
vida; ninguém vem ao Pai senão por mim. 

1
·João 1:1-3  No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 

2 3
Verbo era Deus.  Ele estava no princípio com Deus.  Todas as coisas 
foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se 
fez.

·João 5:19 Então lhes falou Jesus: Em verdade, em verdade vos digo 
que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que 
vir fazer o Pai; porque tudo o que este fizer, o Filho semelhantemente 
o faz.

·João 5:30 Eu nada posso fazer de mim mesmo; na forma por que 
ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria 
vontade, e sim a daquele que me enviou.

·João 8:28 Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho de 
Homem, então, sabereis que EU SOU e que nada faço por mim 
mesmo; mais falo como o Pai me ensinou.

·I Coríntios 15:28 Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem 
sujeitas, então, o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas 
lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.

·Mateus 24:36 Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem 
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Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.
O nosso espírito tem entendimento

14·I Coríntios 14:14-16  Por que, se eu orar em outra língua, o meu 
15espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera.  Que farei, 

pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente; cantarei 
16com o espírito, mas também cantarei com a mente.  E, se tu 

bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da 
tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes;

O espírito do homem ora, canta, fala.

6.  O Espírito Santo é uma pessoa?
·I Tessalonicenses 1:6 Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do 

Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita 
tribulação, com a alegria do Espírito Santo...

O Espírito Santo se alegra

·Juízes 13:25 O Espírito do Senhor passou a incita-lo em Maane-Dã, 
em Zorá e Estaol.

O Espírito Santo incita

·Efésios 4:30 E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes 
selados para o dia da redenção.

O Espírito Santo se entristece

6·Atos 16:6-7  E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido 
7impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia,  

defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus 
não o permitiu.

O Espírito Santo impede

·Romanos 8:16 O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que 
somos filhos de Deus.

O Espírito Santo declara com o nosso espírito

·I Coríntios 2:11 Por que qual dos homens sabe as coisas do homem, 

se não o seu próprio espírito que nele está? Assim, também as coisas 
de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.  

O Espírito Santo tem entendimento

·Lucas 12:12 Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma 
hora, as coisas que deveis dizer.

O Espírito Santo ensina

·Romanos 8:14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus 
são filhos de Deus.

O Espírito Santo guia

·Atos 28:25 E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo 
Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por 
intermédio do profeta Isaías, quando disse:...

O Espírito Santo fala
     Diante destas comparações, vemos que não temos nenhuma prova de que 

o Espírito Santo seja uma pessoa, mas sim o Espírito de Deus, o pai, e de 
Seu filho Jesus. Se admitirmos que o Espírito Santo seja uma pessoa, 
devemos admitir que o nosso espírito também seja uma pessoa, e não 
acreditamos que o nosso corpo é uma pessoa e o nosso espírito seja outra 
pessoa, pois não somos dois, e sim um. Assim como o nosso espírito não é 
uma pessoa, o Espírito de Deus e de Seu filho também não é.

     
 Textos bíblicos que comprovam a ausência do Espírito como pessoa:

·I Coríntios 8:6 todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são 
todas as coisas e para quem existimos; e um só Senhor, Jesus Cristo, 
pelo qual são todas as coisas, e nós também, por ele 

13
·Apocalipse 5:13-14  Então, ouvi que toda criatura que há no céu e 

sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, 
estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o 

14
louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos.  E 
os quatro seres viventes respondiam: Amém! Também os anciãos 
prostraram-se e adoraram.

             


