AULA 7

Tema: A Pessoa e a Obra do Espírito Santo

AULA 7

“A terra era sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e o
Espírito de Deus se movia sobre as águas”. Gênesis 1.2

AULA 7

“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.” João 15.26

AULA 6

A PESSOA DO ESPÍRITO SANTO

“O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e
do Filho, da mesma substância e igual em poder e glória, e deve-se crer
nele, amá-Lo, obedecê-Lo e adorá-Lo, juntamente com o Pai e o Filho,
por todos os séculos”.
Mt.3:16-17; Mt.28:19; II Cor. 13:13; Jo.15:26 e 16:13,14 e 17:24.

Confissão de Fé de Westminster, Capítulo 34, Seção I

AULA 7

AS FUNÇÕES DO DEUS TRINO

1. o Pai cria (origem);
2. o Filho organiza (conteúdo/ consistência);
3. o Espírito aperfeiçoa (destino).

AULA 7

A OBRA DO ESPÍRITO SANTO

“O Espírito Santo, o qual o Pai prontamente dá a todos os que Lho
pedirem, é o único agente eficaz na aplicação da redenção. Ele
convence os homens do pecado, leva-os ao arrependimento, regeneraos pela sua graça e persuade-os e habilita-os a abraçar a Jesus Cristo
pela fé. Ele une todos os crentes a Cristo, habita neles como seu
Consolador e Santificador, dá-lhes o espírito de adoção e de oração, e
cumpre neles todos os graciosos ofícios pelos quais eles são
santificados e selados até o dia da redenção.
Lc.11:13; At.1:5; At.5:32; Jo.16:8; At.2:37,38; Tt.3:4-7; At.8:29,37; I Cor.12:13 e
3:16,17; Rom.8:15; Ef.4:30.

Confissão de Fé de Westminster, Capítulo 34, Seção III

AULA 7

A PESSOA E OBRA DO ESPÍRITO SANTO

1) O Espírito Santo serve-nos como um “pagamento inicial” sobre a
herança futura da nossa salvação (2 Coríntios 1:21-22; 5:5; Efésios 1:14).
2) O Espírito Santo também serve para nos fornecer os “primeiros frutos”
da nossa salvação (Romanos 8:23).
3) O Espírito Santo também é retratado na Escritura como o “selo” da
nossa salvação (2 Coríntios 1:21-22; Efésios 1:13; 4:30).

AULA 7

A PESSOA E OBRA DO ESPÍRITO SANTO

4) O Espírito Santo não somente assegura nossa salvação por meio da
graça salvadora, mas também funciona no mundo e na vida dos nãocristãos através do que é chamado de “graça comum”.
5) O Espírito Santo é o elemento, por assim dizer, em que todos os cristãos
são batizados ou “imersos” no momento da conversão. Nós lemos isso em
1 Coríntios 12:12-13.
6) Devemos distinguir entre ser batizado e ser cheio do Espírito Santo
Espírito Santo.

AULA 7

A PESSOA E OBRA DO ESPÍRITO SANTO

A comunicação do Espírito à natureza de Jesus e a nossa, podem ser
enumeradas em três:
1. O mau que existe em nosso coração resiste ao Espírito, porém, o
coração de Jesus não tinha pecado ou injustiça, por isso o fluir do Espírito
Santo em sua vida era de maneira natural;
2. Os suportes que recebemos são sempre individuais e em parte
imperfeitos, enquanto que em Cristo não deixam nenhum vazio, por serem
perfeitos;
3. O nosso ego e natureza opõe-se a Deus, porém, a pessoa de Cristo não
resiste, por ser santo, coopera com a ação do Espírito Santo.

AULA 7

A PESSOA E OBRA DO ESPÍRITO SANTO

1.“A ação do Espírito se estende à santificação dos redimidos, ou seja,
sua ação é subordinada.
2.A ação do Espírito iniciou-se desde a criação, continua, e perpetuará
até a eternidade.

ABRAHAM KUYPER

AULA 7

A PESSOA E OBRA DO ESPÍRITO SANTO

Essa ação é interna e externa:
• A externa se iniciou na criação dos céus e da Terra, que marca o início
do tempo, pois outrora Deus trabalhava dentro de si mesmo;
• a interna começa debaixo da externa, ou seja, é oculta por ser eterna,
encontrar-se dentro dEle.

AULA 7

1. Criação
2. Recriação

ESPÍRITO SANTO

AULA 7

A OBRA DO ESPÍRITO SANTO

“Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do
juízo: do pecado, porque eles não creem em mim; da justiça, porque
vou para o Pai, e vocês não me verão mais; do juízo, porque o príncipe
deste mundo já está julgado João 16.8-11

