ESCOLA BIBLICA DA IGREJA EM SILVALDE
Samuel Pereira

PNEUMATOLOGIA

1 - A PESSOA – ESPÍRITO SANTO
Duas palavras identificam a personalidade do Espírito Santo:
Santo e Espírito.
Santo (do Grego Hagios): Digno de Veneração, Sem pecado, Puro, Recto, Oposto
a toda impureza.
Espírito (do Grego Pneuma): Vento, Sopro, Óleo, Vida, Poder. Estado e essência
imaterial e espiritual do próprio Deus

QUEM É O ESPÍRITO SANTO?
A. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade.
Ele é um com o Pai e o Filho. Nos textos abaixo podemos comprovar isto:
1 “Pai, Filho e Espírito Santo” (Mt 3.16,17;28.19, Judas20.21 – IPd1.2).
2 “É uma Personalidade com quem podemos ter comunhão. (Fp 2.1; 2 Cor 13.13).
B. A presente tarefa do Espírito Santo na terra.
1No mundo: Convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus –
Jo16.8-11
2Na Igreja: É o Consolador (do Grego Parakletos). Aquele que intercede, que está
ao lado
Ajudador, (Jo 14.16,17; 15.26; 16.7).
Líder (Director) da igreja (At 8.29, 30; 13.2-4; 16.6,7; 20.28).
C.. O carácter do Espírito Santo – Atributos pessoais

Jesus quando falou sobre o Espírito Santo apresentou-o como uma Pessoa:
Jo 14:15 - “Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja
convosco para sempre”
O Espírito Santo tem atributos pessoais próprios:
1 Amor (Rm 15.30).
2 Conhecimento (1 Co 2.11).
3 Vontade própria (1 Co 12.11).
4 Tristeza (Ef 4.30; Is 63.10).
Mas também tem atributos pessoais de relacionamento com os homens
1 Intercede Rm 8.27
8 Castiga At 5.1-11 (!)
2 Fala 1 Tm 4.1; Gal.4.6, Ap 2.7
9 Revela 1 Co 2.10
3 Ouve Jo 16.13
10 Penetra até as profundezas 1 Co2.10
4 Ensina Jo 14.26; 1 Co 2.13
11 Recorda Jo 14.26
5 Testifica Jo 15.26.
12 Convida Ap 22.17.
6 Convence Jo 16.8
13 Habita no crente em Jesus 1 Co 6.19.
7 Guia Jo 16.13
14 Faz os corações clamarem Gl 4.6

Espírito aparece 44 vezes no AT e
170 no NT
Espírito Santo Aparece 94 vezes no
NT
É mencionado no principio e fim da
bíblia. Gn1.2 e Apoc. 22.17
Um único Deus em três pessoas
Deus Pai : O Criador dos céus e da
terra , o que se assenta no trono, o El
Shadai, o Deus invisível.
Deus Filho : Jesus, o Cristo, a
imagem do Deus invisível, o que era,
que é e que há de vir, a plenitude de
todas as coisa, o Verbo da Vida, o
Príncipe de Paz, o Leão de Judá, o
Cabeça da Igreja. Deus em forma de
homem para salvar o mundo.
Deus Espírito Santo : O Espírito de
Deus, o Consolador, o Espírito da
Verdade.
A três pessoas da tri-Unidade fundemse, são indivisíveis, inseparáveis, são
uma unidade.
Ário, um Presbítero de Alexandria, do
IV séc. DC, introduziu o ensino, que
Deus é Uma Eterna Pessoa, que Ele
criou Cristo, O qual por Sua vez criou
o Esp. Santo, negando assim a Sua
Divindade. Esse ensino obteve grande
aceitação nas igrejas, mas foi corrigido
pelo credo NICENO, de 325 D.C.
Depois sendo formulado no credo de
Constantinopla em 381. Em 589, o
Sínodo de Toledo acrescentou a
famosa cláusula Latina "FILIOQUE",
que afirmava que o Espírito . Santo
procedia do Pai e do Filho. Jo 15
:26,Gal 4 : 6, Rm 8 : 9 Jo 16 :7
II Co 13:13
“A graça do Senhor Jesus Cristo, e o
amor de Deus, e a comunhão do
Espírito Santo sejam com todos vós.”
Jd 20-21
“Mas vós, amados, edificando-vos
sobre a vossa santíssima fé, orando no
Espírito Santo, conservai-vos no amor
de Deus, esperando a misericórdia de
nosso Senhor Jesus Cristo para a vida
eterna.”
I Pe 1:2
“Eleitos segundo a presciência de
Deus Pai, na santificação do Espírito,
para a obediência e aspersão do sangue
de Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam
multiplicadas.”

E ainda procede para com os homens no plano geral
1 Ele resiste …de maneira a salvaguardar a Igreja do poder de Satanás (2Ts 2.7)
2 Ele Regenera … o homem para alcançar a herança divina (Jo3.5)
Samuel Pereira – E.B.I.S. 2003 pág. 2

PNEUMATOLOGIA

D. A Sua natureza – Atributos Divinos
1 Eterno (Hb 9.14)
2 Omnisciente – Faculdade de tudo saber (1 Co 2.10,11)
3 Omnipotente – Poder absoluto (Lc 1.35; At 1.8)
4 Omnipresente – Faculdade da presença em toda parte (Sl 139.7-10)
5 Santo (Rm 1.4)
6 Bom (Sl 143.10)
7 Verdade (IJo.5.6)
8 Vida (Rm 8.2)

E3.Características do vento:
a) –Vem do céu(Dn7.2) – O Espírito
vem de Cima
b) – É invisível (Jo14.17)– O mundo
não vê o Espirito
c) – É Poderoso

E. Símbolos do Espírito Santo
1 Fogo - Purifica e refina (At 2.3; Mal.3:2-3; Mt.3.11 e Lc.3.16)
-Aquece os nossos corações
2 Água - Regenera, limpa, dessedenta –(Jo 7.38, 39; Is 44.3)
-Vivifica nossas vidas
3 Vento - Invisível, dá Vida, (At 2.2; Jo 3.8; Ez37.1-14)
-Dá dinamismo e fortaleza
4 Óleo - Unge, escolhe, (Lc 4.18; At 10.38)
.-Ilumina o serviço para Deus – símbolo da alegria
5 Pomba - Lealdade, gentileza, ternura (Mt 3.16, 17; Jo 1.32; Mc1.10.)
-Exalta a pureza
6 Selo - Direito de propriedade, (Ef.1.13,14 e 4.30 e 2 Cor 1.22)
-È a garantia da nossa Redenção
7 Penhor - Direito real, garantia, prova de pagamento (2Cor.1.22 e 5.5,Ef 1.14)
-Ele não falha
8 Vestimenta- Revestimento da natureza (Lc 24.49)
.-Ele cobre o crente com a sua santidade
9 Nuvem – Está no Alto para orientar (Ex.13.21-22; Nm.9.15-23)
.-Revela direcção Espiritual

E4.No AT os sacerdotes (Ex.40.15),
reis (ISm 16.12-13) e profetas
(IRs19.16) eram consagrados a uma
missão confiada por Deus mediante
esta cerimónia (UNÇÃO).
Verbo Ungir é empregue por Jesus em
At.10.30-Lc4.18 e At.4.27 no sentido
de consagração-serviço.
E5. No AT, a pomba testemunhou a
Noé que o julgamento do dilúvio havia
passado e a terra fora purificada
E6.O selo como símbolo do Espírito
tem 2 lindas mensagens:
a)Segurança - Dn 6.17, Est8.8, Ap7.1-3
Selagem do cristão garante segurança
eterna
b)Propriedade – 2Cor.1.22 –Fomos
marcados como Filhos -2Tm2.19
Jo.6.27 –empregue por Jesus
E7.O servo de Abraão deu jóias e
vestidos a Rebeca, noiva de IsacGn24.53 –Um penhor daquilo que é o
antegozo da glória futura
E9.No AT a nuvem guiava o povo de
Israel, iluminava-o de noite no
caminho e estava sempre presente,
tipificando:
-A Orientação do Espírito (Jo16.13
Rm8.14)
-A Iluminação do Espírito (Jo16.14-15
ICor 2.10-12)
-A Presença constante do Espírito
(Jo14.16 Ef4.30)

F. Obras do Espírito Santo
1 Criador (Gn 1.2; Sl 104.30; Jó 33.4, 26.13, 27.3)
2 Doador da vida (Gn 2.7; Jó 27.3; 33.4; Jo 6.63; Rm 8.11; Ap 11.11)
3 Dá dons aos salvos (I Cor.12.11)
4 É Regenerador (Jo.3.6)
5 É o que Santifica o crente (2Tess.2.13)
6 É o Inspirador das Escrituras (2Pd1.21; 1Co.2.10)
7 Esteve na Encarnação de Cristo (Mt 1.20 – Lc 1.35)
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G. Relação do Espírito Santo com o Pai e o Filho
1 Cooperante na Obra da Igreja (1 Co 12.4-6).
2 Está no acto do baptismo, junto com o Pai e Filho (Mt 28.19).
3 É o mesmo Deus (At 5.3,4).
4 Reparte a graça com os santos, juntamente com o Pai e o Filho (2 Co 13.13).
5 Enviado pelo Pai e pelo Filho (Jo 14.16; 16.14,15).
H. Relação do Espírito Santo com o homem – Nomes que o descrevem
1 Espírito Purificador e de Justiça– Is 4 : 4, Is. 44.3; Mt 3 : 11
2 Espírito Santo da Promessa – Ef 1 : 13, At 1 : 4,5, At 2 : 33
3 Espírito da Verdade – Jo 15 : 26, 14 : 17 e 16 : 13, I Jo 4 : 6 e 5 : 6
4 Espírito da Vida – Rm 8 ; 2
5 Espírito da Graça – Hb 10 : 29
6 Espírito da Glória – I Pd 4 : 13,14, Rm 8 : 16 – 17
7 O Consolador – Jo 14 : 26, Jo 15 : 26 e 16 : 7
I. Diferença entre PESSOA e DOM
A presença do artigo definido (o, a) na língua grega indica a Pessoa, ou Doador
Se o artigo está ausente, indica, o poder, o dom ou as manifestações do Espírito
Santo.
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2 - O ESPÍRITO SANTO NO VELHO TESTAMENTO
A. Em relação á natureza e ao Universo
O Espírito Santo tem sobre a criação de Deus, poder e orientação
1 Move-se, expande (Gn 1.2)
2 Ornamenta os céus, isto é, forma as constelações e o seu universo (Jó 26.13)
3 Cria e renova (Sl 104.30)
4 Mede as águas, mede os céus, isto é, superintende sobre o universo (Is 40.12,13)
B. Em relação ao ser humano
Agiu de forma a revelar Deus e a cumprir com os desígnios de Deus. Exemplos:
1 Um homem “em que estava o Espírito de Deus.” - José do Egito (Gn 41.38)
2 Os artesãos, cheios do Espírito e de sabedoria (Ex 28.3)
3 Bezaliel, cheio do Espírito de Deus (Ex 31.1-5; 35.30-35)
4 Moisés e os 70 anciãos de Israel, cheios do Espírito (Nm 11.17, 25, 26, 29)
5 Balaão - “Veio sobre ele o Espírito de Deus” (Nm 24.2)
6 Josué, filho de Num, homem cheio do Espírito (Nm 27.18; Dt 34.9)
7 Os juizes: Otniel (Jz 3.10)
Gideão (Jz 6.34)
Jefté (Jz 11.29)
Sansão (Jz 13.25; 14.6,19; 15.14)
8 Saul, o rei, foi cheio do Espírito (1 Sm 10.6; 11.6; 19.23)
9 Davi, o salmista,. foi cheio do Espírito (1 Sm 16.13; 2 Sm 23.1, 2; Sl 51.10-12)
10 Os profetas (1 Pe 1.10, 11; 2 Pe 1.21)
Elias e Eliseu (1 Rs 18.12; 2 Rs 2.9-15; 2 Cr 18.18-24)
Amasai (1 Cr 12.18)
Micaías (1 Rs 22.24)
Azarias (2 Cr 15.1)
Jaaziel (2 Cr 20.14)
Zacarias (2 Cr 24.20)
Isaías (Is 48.16)
Ezequiel (Ez 2.2; 3.12; 8.3; 11.1,5,24)
Miquéias (Mq 3.8)
Daniel (Dn 4.8,9, 18; 5.11-14)
11 Outras actividades (Is 34.16; 40.7; 63.9-14; Mq 2.7; Ag 2.5; Zc 4.6; Gn 6.3)
C. Profecias concernentes à obra do Espírito Santo
1 Promessa a Abraão (Gn 12.1-3; 22.15-18; Gl 3.1-9; 14-18; At 1.4,5)
2 Promessa do Seu derramamento (Pv 1.23; Jo 14.26; 1 Jo 2.20,27; 1 Co 2.12-16).
3 Em relação a Jesus Cristo: O Espírito estaria sobre Ele.
a. A promessa feita (Is 11.2; 42.1; 61.1).
b. A promessa gloriosamente cumprida (Lc 4.18-21).

A forma do Espírito Santo agir no
Velho Testamento era diferente da de
hoje. Ele actuava sobre pessoas
capacitando-as para uma tarefa
específica e depois retirava-se.
Jz 14:6-19; 15:14
“Então o Espírito do Senhor se
apossou dele, de modo que ele, sem ter
coisa alguma na mão, despedaçou o
leão como se fosse um cabrito.
Não morava em Sansão, visitava-o de
vez em quando .
Nm 11:16;24-30
“Saiu, pois, Moisés, e relatou ao povo
as palavras do Senhor; e ajuntou
setenta homens dentre os anciãos do
povo e os colocou ao redor da tenda.
Então o Senhor desceu: na nuvem, e
lhe falou; e, tirando do espírito que
estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles
setenta anciãos; e aconteceu que,
quando o espírito repousou sobre eles
profetizaram, mas depois nunca mais o
fizeram. Mas no arraial ficaram dois
homens; chamava-se um Eldade, e o
outro Medade; e repousou sobre eles o
espírito, porquanto estavam entre os
inscritos, ainda que não saíram para
irem à tenda; e profetizavam no
arraial..
Dt 34:9
“Ora, Josué, filho de Num, foi cheio
do espírito de sabedoria, porquanto
Moisés lhe tinha imposto as mãos;
assim os filhos de Israel lhe
obedeceram , e fizeram como o
Senhor ordenara a Moisés.”
I Sm 16:13
“Então Samuel tomou o vaso de
azeite, e o ungiu no meio de seus
irmãos; e daquele dia em diante o
Espírito do Senhor se apoderou de
Davi. Depois Samuel se levantou, e foi
para Ramá.”
Ez 37:1-5
“Veio sobre mim a mão do Senhor; e
ele me levou no Espírito do Senhor, e
me pôs no meio do vale que estava
cheio de ossos; e me fez andar ao
redor deles. E eis que eram muito
numerosos sobre a face do vale; e eis
que estavam sequíssimos. Ele me
perguntou: Filho do homem, poderão
viver estes ossos? Respondi: Senhor
Deus, tu o sabes. Então me disse:
Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes:
Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a estes
ossos: Eis que vou fazer entrar em vós
o fôlego da vida, e vivereis.”
Ez 36:26-27
"Também vos darei um coração novo,
e porei dentro de vós um espírito
novo; e tirarei da vossa carne o
coração de pedra, e vos darei um
coração de carne. Ainda porei dentro
de vós o meu Espírito, e farei que
andeis nos meus estatutos, e guardeis
as minhas ordenanças, e as observeis."
Jl 2:28-29
"Acontecerá depois que derramarei o
meu Espírito sobre toda a carne;
vossos filhos e vossas filhas
profetizarão, os vossos anciãos terão
sonhos, os vossos mancebos terão
visões; e também sobre os servos e
sobre as servas naqueles dias
derramarei o meu Espírito."
No V. T. eram manifestações fortes,
repentinas e sobrenaturais, capacitava
uma pessoa para uma determinada
tarefa e depois o Espírito saia.
Antes o ES apoderava-se do Homem,
hoje o homem deve encher-se do ES
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3- O ESPÍRITO SANTO NO NOVO TESTAMENTO
Nos Evangelhos temos a acção do Espírito Santo em relação à vida do Senhor
Jesus Cristo. Em Mateus, Marcos e Lucas há 35 referências.
A. Na Vida e Ministério de Jesus
1 Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo (Mt 1.20; Lc 1.35)
2 João Batista,o precursor, foi cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe (Lc1.15)
3 Isabel foi cheia do Espírito Santo (Lc 1.41)
4 Zacarias profetizou, cheio do Espírito Santo (Lc 1.67)
5 Simeão recebeu uma revelação acerca do nascimento do Messias (Lc 2.25-27)
6 João Batista profetizou que Jesus baptizaria com o Espírito Santo(Mt 3.11; Mc 1.8)
7 O Espírito Santo desceu em forma de pomba no baptismo de Jesus (Mt 3.16; Lc 3.22;)
8 O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto (Mt 4.1; Lc 4.1; Mc 1.12)
9 Jesus voltou para a Galiléia conduzido pelo Espírito (Lc 4.14)
10 O Espírito do Senhor estava sobre Ele (Lc 4.18-21)
11 Jesus expulsou demónios pelo poder do Espírito Santo (Mt 12.28)
12 Deus o Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo (At 10.38)
13 O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos (Rm 8.11; 1 Pe 3.18)
14Antes de partir Jesus deu mandamentos pelo Espírito (At 1.2)
Jesus agora, como o Senhor glorificado na Glória dá o Espírito aos que são Seu
povo, a fim que possam andar como Ele andou, servir como Ele serviu, viver como
Ele viveu.
Nota: Jesus começou o seu ministério depois de ser ungido pelo Espírito Santo, de
um modo visível, no acto do baptismo nas águas.
B. O que disse Jesus sobre o Espírito Santo
1 O Espírito ensinará os discípulos como hão de falar
(Mt 10.19, 20; Mc 13.11; Lc 12.11, 12)
2 A blasfémia contra o Espírito Santo não será perdoada
(Mt 12.31; Mc 3.29; Lc 12. 10)
3 Confirmou que Davi profetizou pelo Espírito Santo
(Mc 12. 36)
4 O baptismo nas águas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
(Mt 28.19)
5 O Espírito é o que dá vida
(Jo 6.63)
6 O Espírito Santo é como Água Viva para o crente em Jesus Cristo
(Jo 4.14; 7.38, 39)
7 Prometeu a vinda do Espírito Santo“Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará”
(Jo 14.16, 17,26; 16.7,13)
8 Exortou: “Recebei o Espírito”
(Jo 20.22)
9 Mandou: “Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de Poder”
(Lc 24.49)

No livro de Atos há 56 referências
sobre o ES. O realce mais excelente no
livro de Actos é a actividade do
Espírito Santo. Seu Poder e Sua
Liderança são a base fundamental da
Igreja do primeiro século.
Ele foi derramado no Pentecostes
para capacitar os seguidores de Jesus
Cristo a cumprirem tudo quanto o
Senhor lhes mandou fazer.
O livro de Actos poderia ser chamado
de “Os actos do Espírito Santo através
dos discípulos”.
Notemos: Apesar de os discípulos de
Jesus serem salvos (Lc 10:20), limpos
(Jo 13:10), tendo deixado tudo para
segui-LO (Mt 19:27), tendo recebido o
sopro do Espírito (Jo 20:22), tendo
ouvido os ensinos do Mestre,
testemunhado os Seus milagres por
mais de três anos e terem sido
testemunhas oculares de Sua morte,
sepultamento e ressurreição, só lhes foi
permitido pregar após terem sido
baptizados pelo Espírito Santo (Lc
24:49; At 1:4,8).
Base bíblica para o Baptismo do
Espírito Santo?
João Batista disse que Jesus baptizaria
com o Espírito Santo. Mt 3-11
Jesus disse que baptizaria. At 1:4-8
A promessa cumpriu-se. At 2:1-4
A promessa é para todos os cristãos.
At 2:38-39
Os apóstolos ensinaram os cristãos. At
8:14-17. Paulo. At 9:17 .A experiência
de Cornélio e sua família. At 10:44-47
Os efésios. At 19:1-7
DOM , uma promessa e um
mandamento.
NÃO é um prémio : uma recompensa
dada pelo esforço ou mérito de
alguém. NÃO é uma conquista, que
adquirimos por andar com o Senhor
NÃO está ligado ao que eu faço ou a
merecimento. Ao contrário, é de
graça, é um presente, a virtude está em
quem dá : Jesus.
Jesus é o doador e Ele dá o Espírito
Santo a todos.
É o Espírito que nos leva a uma vida
santa e não uma vida santa que nos
leva ao Espírito. É o Espírito que
transforma o nosso carácter. At 3:12
Ef 5:18-20: “…enchei-vos do Espírito”
No nosso relacionamento uns para
com os outros : “Falando entre vós com
salmos, hinos e cânticos espirituais”
No nosso relacionamento com o
Senhor : “ Cantando e salmodiando ao
Senhor no vosso coração”
É a capacidade para testemunhar
de Cristo.
At 1:8 ser-me-eis testemunhas,
É a nossa capacitação para:
Fazer discípulos
Ser testemunhas de Cristo
Anunciar o Evangelho
Falar com autoridade e poder.

Samuel Pereira – E.B.I.S. 2003 pág. 6

PNEUMATOLOGIA

C. O Espírito Santo no livro de Actos
O livro de Actos relata a Obra Poderosa do Espírito Santo (At 1:8).
Os termos baptismo, cheio e dom são usados referenciando a Obra do Espírito nas
vidas de Seus servos.
Baptismo significa posse do crente pelo Espírito.
Enchimento significa o envolvimento do Espírito Santo na vida do crente, em
poder e graça - 1 Co 3:16. Dom –É um presente, uma dádiva O Espírito Santo é
dado por Deus, não adquirido por Obras e esforços
BAPTISMO

ENCHIMENTO

DOM

Sereis baptizados” At 1:5.
“... derramou isto que vedes
e ouvis”At 2:33.

“... e todos ficaram cheios” At 2:1-4
“... então Pedro cheio do Espírito Santo”
At 4:8
“... e todos ficaram cheios do Espírito
Santo” At 4:31
“homens cheios do Espírito Santo” At 6:3
Estêvão “cheio do Espírito” At 7:55

“... e recebereis o dom” At
2:38,39

“... caiu o Espírito Santo
sobre todos”At 10:44-47.
“... caiu sobre eles o
Espírito”At 11:15-17.
“e os discípulos
transbordavam de alegria e
do Espírito Santo”At
13:52.

“... para que sejas cheio” At 9:17.
“ cheios de fé e do Espírito Santo” At 6:5.
“Paulo, cheio do Espírito Santo” At 13:9.
“e os discípulos transbordavam de alegria e
do Espírito Santo” (At 13:52).

“Oraram para que recebessem
o Espírito Santo”At 8:15-17

Mat.3.11- João Baptista fala que
Jesus baptizaria com o Espírito
Santo e com fogo.
Só João Baptista fala desta forma
(ler ver5-12) –Ele refere-se ao
acto inauguração de 2
dispensações apesar de não ter
entendido.
-Graça (Baptismo Espírito Santo)
-Juízo (com baptismo de fogo)
Is.61.2 – Mal.3.2-3 e 4.1

“e os discípulos transbordavam
de alegria e do Espírito
Santo” At 13:52
“... concedendo-lhes o Espírito
Santo” At 15:8

Como saber se estamos cheios do Espírito Santo?
Pergunta a ti próprio:
Estou cheio de gratidão? Gratidão pelo amor de Jesus revelado a mim?
Estou cheio ( com vontade intensa) de louvar e adorar a Deus?
Sinto vontade de orar, ler a Palavra de Deus e ter comunhão intensa com Ele?
Deleito-me em aprender mais e crescer na fé, juntamente com os outros?
Deleito-me em ter comunhão com os meus irmãos e falar acerca das coisas eternas?
Nota:
O baptismo com o Espírito Santo ocorreu no Pentecostes para toda a Igreja
(UMA SÓ VEZ)
O baptismo no Espírito Santo ocorreu no acto da conversão.
(UMA SÓ VEZ)
O enchimento do Espírito Santo é uma experiência que pode ser repetida com
frequência.
(VÁRIAS VEZES)

Em Atos temos a base do modo
como o Espírito Santo foi dado á
Igreja. Vejamos:
Caso geral: Atos2 – Foi dado aos
judeus e gentios (prosélitos) sem
pedido ou imposição de mãos.
Este dom é porção de todos os
crentes. Atos 2.41 – 4.4
Casos particulares – Em Atos
8.16-19 trata-se dos samaritanos,
povo mesclado. 2Rs17.24-41,
com o qual os judeus não tinham
relações. Jo.4.9. Filipe é o
interveniente do conhecimento.
Em Atos 19.6- Os discípulos de
João criam que o Messias é que
baptizaria com o Espírito Santo.
Mc1.8 e não sabiam que a
promessa já havia sido cumprida.
Hoje Todos quantos recebem
Cristo integram-se no baptismo
que o Espírito Santo realizou no
Pentecostes. “Arrependei-vos e cada
um seja baptizado em nome de Jesus
Cristo; e recebereis o dom do Espírito
Santo, porque a promessa vos diz
respeito a vós, a vossos filhos, e a todos
os que estão longe, a tantos quantos
Deus nosso Senhor chamar”At.2.3839
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D - A vinda do Espírito Santo – (em Actos)
Os Discípulos permaneceram em Jerusalém juntos, orando, unânimes.
Eram cerca de 120 pessoas.

•
•
•
•

At 2:1-6“Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente
veio do céu um som, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam
sentados. E foram vistas por eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um
deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o
Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de
todas as nações que há debaixo do céu.

Foi o cumprimento da promessa.
Foi o derramamento do Espírito Santo
É a maior prova da vitória e da ressurreição de Jesus
Jesus tinha sido exaltado, e como havia prometido enviou o Espírito Santo.
At 2:32-33“Ora, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. De sorte
que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isto que vós agora vedes e ouvis.”

At 2:38-41 “Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja baptizado em nome de Jesus Cristo,
para remissão de vossos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos
filhos, e a todos os que estão longe: a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava
testemunho, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram baptizados os que receberam
a sua palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil almas.”

• O Espírito Santo habita em nós - Jesus prometeu o Espírito Santo a todos que
cressem no seu nome.
• Ele é o Vigário de Cristo na terra – Jo.14.15-26; 15.17-16.14
Jo 14:23-26 “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 não me ama, não guarda as minhas palavras;
ora, a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho
falado, estando ainda convosco. Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu
nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.”

E –Actividades e Supervisão do Espírito Santo – em Actos















Deu mandamentos aos discípulos (At 1:2)
Julgou e castigou mentirosos (At 5:3,9)
Mandou que Filipe se ajuntasse ao carro do eunuco(At 8:29)
Arrebatou a Filipe (At 8:39)
Falou com autoridade “ disse” (At 10:19; 11:12)
Chamou, separou e enviou Barnabé e Paulo (At 13:2,4)
Tomou decisões “Pareceu bem ao Espírito Santo...” (At 15:28)
Tomou decisões “Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo...”(At 16:6,7)
Constituiu bispos para apascentarem o rebanho(At 20:28)
O Espírito Santo falou pela boca de Davi (At 1:16)
Ágabo profetizou inspirado pelo Espírito (At 11:28)
De cidade em cidade o Espírito revelava a Paulo(At 20:23)
Pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém (At 21:4)
“Isto diz o Espírito”, falou o profeta (At 21:11)
 Profetas,mestres,profetizas, ouviam e profetizavam pelo Espírito At 13:1,2;21:9
 Testemunhando (At 5:32).
 Confortando, consolando (At 9:31).

O Espírito Santo não é uma vaga
influência benéfica, porém, uma
personalidade com um propósito.
A terra foi, uma vez, visitada por Deus
em forma humana (Jesus Cristo).
Ele, ao partir, prometeu a descida do
Espírito que veio e está no nosso
meio, pronto a agir onde quer que haja
corações prontos a recebê-LO.
Estes dois acontecimentos são factos e
verdades essenciais do cristianismo.
A Igreja primitiva era constituída de
“homens iletrados e incultos” (At
4:13); pobres (At 3:6); sem prestígio (1
Co 4:13); “... é corrente a respeito
desta seita que por toda parte é ela
impugnada”. (At 28:22). E no entanto,
“transtornaram o mundo” (At 17:6) e
o Evangelho espalhava-se pelo
mundo de então (Cl 1:6,23).
Por quê? Porque eles eram cheios do
Espírito Santo e guiados.
Eles possuíam o Espírito e o Espírito
os possuía.

As três festas de Israel
Existem três festas que o povo de
Israel comemorava que nos ajudam a
entender melhor o assunto:
Páscoa : Início do ano. Representa a
nossa salvação , saímos do mundo,
passamos da morte para a vida. ( sem
fermento )
Pentecostes : Cinquenta dias após a
Páscoa, as primícias. Representa o
baptismo no Espírito , onde
recebemos poder e Podemos ficar
meio confusos, não entender algumas
coisas, mas precisamos disso. ( pode
haver fermento )
Tabernáculos : Após a colheita. Deus
connosco, a presença de Deus no meio
do povo. Nesta festa eles saíam para
habitar em tendas e cabanas
relembrando o tempo em que Deus os
conduzia e guiava pelo deserto.
Eram três festas anuais que se
cumpriram em Cristo. A primeira era a
Páscoa , depois Pentecostes e depois
Tabernáculos. Vemos então que não
chegamos na terceira festa sem passar
pela primeira e pela segunda.

Samuel Pereira – E.B.I.S. 2003 pág. 8

PNEUMATOLOGIA

F – As Comunidades de crentes e o Espírito Santo - em Actos
Nas 4 comunidades apresentadas pelo Senhor, por meio de Lucas em Actos,
notamos a actuação do Espírito de maneira diferente para cada comunidade.
JUDEUS
Actos: 2.38
Arrependimento
Baptismo na água
Espírito Santo

SAMARITANOS
GENTIOS
Actos:8.14-17
Actos 10.44-48
Fé
Fé
Baptismo na água
Imposição mãos
Espírito Santo
Espírito Santo
Espírito na água

DISC. JOÃO
Actos 19.1-7
Fé
Novo baptismo
Imposição mãos
Espírito Santo

4 - O PODER DO ESPIRITO SANTO
A).Como sentir o poder do Espírito Santo .
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pela fé (Gl 3:1-6,14; Ef 1:13,14) Quando receber a Cristo como Salvador e Senhor
Pela obediência (At 2:38; 5:32) Fazer tudo quanto Deus pedir
Pelo querer (Sl 63:1; Mt 5:6; Hb 6:1-3; Jo 7:37-39).
Pela pureza (Sl 139:23,24; Rm 12:1) O Espírito não actua no coração rebelde
Pela oração (Lc 11:9-13; Mc 11:24). Devemos ter constantes conversas com Deus.
Pelo louvor ( gratidão). Uma parte da vida cristã é o louvor, Ap 7:10-12; 5:9-14

B) Notas sobre o seu poder do Espírito Santo nas epistolas:
 Pelo Espírito o Amor de Deus é derramado em nossos corações (Rm 5:5; 15:30)
 O Espírito dá paz, vida, justiça, alegria (Rm 8:6; 14:17; 15:3; 1 Ts 1:5, 6)
 Vivifica (Rm 8:9-11)
 Guia-nos para uma vida abundante (Rm 8:13,14)
 Testifica que somos filhos de Deus (Rm 8:15, 16; 9:1)
 Santifica os nossos dons. Santifica as nossas ofertas (Rm 15:16)
 Dá-nos palavras para poder testemunhar (1 Co 2:4)
 Revela-nos a vontade de Deus (1 Co 2:10-15)
 Faz dos nossos corpos o Seu Templo (1 Co 3:16; 6:19,20)
 Sela o crente em Jesus Cristo (2 Co 1:22; Ef 1:13; 4:30; 2 Tm 2:19; Ap 7:3; Jo 6:27)
 Tem comunhão connosco (2 Co 13:13)
 Produz em nós o Fruto do Espírito (Gl 5:16-26)
 Dá-nos sabedoria e revelação de Deus (Ef 1:15-20)
 Dá-nos acesso a Deus (Ef 2:18)
 Somos edificados para Sua morada (Ef 2:22)
 A natureza interior é fortalecida (Ef 3:16)
 Traz unidade e harmonia (Ef 4:3,4)
 Enche-nos dEle (Ef 5:18)
 Supre nossas necessidades (Fp 1:19)
 Une os crentes numa verdadeira fraternidade (Fp 2:1)
 Ajuda-nos a não confiarmos na carne (Fp 3:3)
 Guarda e conserva o Tesouro da nossa salvação (2 Tm 1:14-IJo.3.24)
 Somos participantes com Ele nas Suas actividades (Hb 6:4)
 Fala às Igrejas (Ap 2:7, 11,17,29; 3:6, 13, 22).

Características d’ homem espiritual
Glorifica a Cristo - não a si mesmo (Jo
16:13, 14; 15:26).
Fala a verdade - não engana, não é
hipócrita (Jo 16:13,14).
Ama os irmãos (Jo 13:34,35; 1 Jo 3:10;
4:7-10, 16, 19-21; 2:9-11).
Produz o Fruto do Espírito (Gl
5:22,23; Jo 16:7-11; 2 Pe 1:5-8).
Está sempre de acordo com a Bíblia
(Gl 1:8-10).
É sabiamente conduzido (Tg 3:13-18).
Anima o estudo bíblico e é animado
por ele (Jo 14:26; 1 Co 14:32,33; Rm
7:6).
Possui o espírito de mansidão e é
pacífico (Gl 6:1,2).
Tem paixão pelas almas perdidas (Rm
9:1-3; 10:1).
Possui dentro de si uma fonte de água
viva (Jo 7:38,39).
Deus está sempre em primeiro lugar
(Mt 10:37,38).
Não se envergonha de Jesus Cristo (Mc 8:38; Rm 1:16).
É perdoador - perdoa facilmente (Mt
6:14,15).
Dá generosamente (1 Co 16:2; 2 Co
9:7).
Odeia o mundo e o pecado (1 Jo 2:1518; Tg 4:4).
Aguarda, vigiando, a volta do Senhor
(Mt 24:42).
Não exige pagamento pelos trabalhos a
Deus. De graça recebe, de graça dá.
(Mt 10:8).
Atitudes
Examina todas as coisas e reter o que
é bom (1 Ts 5:21).
Examinar e provar-nos (2 Co 13:5).
Julgarmo-nos a nós mesmos (1 Co
11:31).
Marcas ou características de falsos
profetas ou homens não espirituais
Não fazem a vontade de Deus (Mt
7:21-23).
Promovem dissensões e escândalos
(Rm 16:17, 18).
Recordar que houve falsos profetas
entre o povo (2 Pe 2:1-22).
É mentiroso quem nega Jesus - o
Cristo (Sua divindade, e Messias
prometido). (1 Jo 2:22,23; 1 Co 12:3).
Não pratica a justiça (1 Jo 3:10; 2 Ts
3:6,14).
Prega erradas doutrinas, fora da Bíblia
(2 Jo 9-11; 2 Co 11:4).
ICor.12.13
a)Todos fomos baptizados, porque
creram.At18.8
e foram lavados 6.11
Quando? –(fomos) – Pentecostes
Apesar de dados a contendas.1:11-12
Apesar de recorrer a tribunais.6.6
Apesar de na Ceia, orgiar 11.21-22
b)Para formarem um Corpo
c)Não foram balizados com o ES, mas
pelo ES. 1Co 10.1-2-revela que os pais
foram baptizados em Moisés.TODOS
os pais. O derramamento do ES foi
para TODOS no Pentecostes. Ele
agora não é derramado
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5 – O CRENTE E O ESPIRITO SANTO
Existem acções que ligam o Espírito Santo ao crente e vice versa, podem ser
positivas ou negativas:
A) Positivas
1. Baptismo no Espírito Santo. Ef.1.13 .
Ele nos baptiza com a sua plenitude na filiação divina
• “Todos nós fomos baptizados num Espírito formando um corpo…1Co.12.13
– Acto da conversão
• Os crentes são exortados a encherem-se do Espírito
( não serem baptizados pelo Espírito)
2. Andar segundo o Espírito (Rm 8:4)
3. Submeter ás coisas do Espírito (Rm 8:5)
4. Mortificar as obras da carne (Rm 8:13)
5. Viver e andar no Espírito (Gl 5:25) – isso representa (Rom.8.4)
•
•
•
•
•

Vida Nova em Cristo 1Jo.1.1-2
• Uma nova posição perante
Deus – 2Co 5.21 – Rm 8.1-3
•
Uma nova natureza e
novo alvo – Rm8.4-11 carne≠Espirito (5) vida≠morte
(6) guerra≠paz (6-7)
• Um novo poder – Rm8.1214 – Poder para obedecer –
para ser conforme a Imagem do
Filho
• Um novo privilégio –
Rm8.15-16
• Uma nova perspectiva –
Rm 8.18-27

Vida Controlada –Ef.5.15
Vida Produtiva – Gl.5.22-23
Vida estimulante – Ef.5.18
Vida Alegre – Fil.4.4, 1Pd.1.6-8
Vida Nova em Cristo – 1Jo.1.1-2

6. Guardar a unidade do Espírito pela paz (Ef 4:3)
7. Encher nossa vida do Espírito (Ef 5:18)
•
•
•

Não baptismo (realização permanente-definitivo),
mas enchimento (experiência variável-repetivel),Col.3.16-23
O Enchimento produz: Jubilo (Lc1.41;1.67-At13.52)
Serviço e apoio (Lc4.1-At6.3;11.24)
Ousadia (At2.4;4.8,10,31;13.9)
7 atitudes do crente cheio do Espírito Santo (1Tess.5.16-22)
1- Gozo e Louvor(16)
2-Oração (17)
3-Gratidão(18)
4-Atitude espiritual(19)
5-Aprende(20)
6-Sabe discernir(21)
7-Santidade(22)

8. Ser Participantes do Espírito (Hb 6:4)
9. Orar no Espírito (Jd 20)
• A oração não pode ser oferecida a Deus pelo não salvo.Jo.14.17
• A oração no Espírito implica suplica dirigida a Deus, no nome de Jesus em
harmonia com o Espírito. Isso implica 2 requisitos: Acordo com a Palavra de
Deus e uma conduta cristã intima com Deus.
10.
Viver sob a influência do Espírito Santo (Ap 1:10)
11.
Purificar as almas na obediência (1 Pe 1:22)
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B) Negativas:
1. Mentir ao Espírito Santo (At 5:3). - PECADO
2. Tentar o Espírito do Senhor (At 5:9). - PECADO
3. Colocar a carne contra o Espírito (Gl 5:17). - PECADO
4. Entristecer o Espírito (Ef 4:30). – PECADO
• Ele é o Espírito de Deus – Ama-nos
• Ele é Santo, quer que sejamos santos
• Ele nos selou para a Vida Eterna – Dia da Redenção-Somos Sua
propriedade
5. Apagar o Espírito (1 Ts 5:19). – PECADO
• O Pecado apaga ( esconde) a actuação do Espírito
• O desprezo pelas profecias e pela Palavra de Deus
6. Ultrajar o Espírito da Graça (Hb 10:29). – PECADO
• Andar em más companhias –Ef4.17
• Ignorar a Palavra-Ef4.18
• Viver em apatia Moral –Ef4.19
• Procurar doutrinas falsas-Ef4.25
• Ser submisso ao diabo – Ef4.27
• Ser desonesto –Ef4.28
• Ser maldizente –Ef4.29 –São pecados da língua: Mentira, Falso
Testemunho, Contendas (Pr6.16-19)
7. Resistir ao Espírito Santo (At 7:51). – PECADO
• Quando o crente peca, o Espírito deixa o seu ministério de Glorificar Jesus
e inicia o seu ministério de restauração.
8. Afligir o Espírito Santo (Is 63:10).
9. Pecar (blasfemar) contra o Espírito Santo (Mt 12:31-33; Mc 3:22-30; Lc
12:10).- PECADO

6 - O ESPÍRITO SANTO E A ADORAÇÃO
O louvor tem a haver com gratidão enquanto a Adoração tem a haver com a
posição de reconhecimento da Soberania e Grandeza de Deus
É importante que a vida cristã se revista de louvor e adoração a Deus .O cântico
faz parte da alegria que temos por fazermos parte da Família de Deus.
(Sl 98; 150; 67; 134; 103; Lc 19:37-40; Hb 13:15; Ap 7:10-12; 5:9-14).
O Espírito Santo dirige a adoração (Jo 4:23, 24; 1 Co 14:26; At 2:42).
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7 - O ESPÍRITO SANTO E OS DONS
Os dons que são dados livremente pelo Espírito Santo aos crentes tem como função
uma realização completa:
1.
Tudo para Edificação – 1Co.14.26
2.
Tudo decentemente e em ordem – 1Co.14.40
3.
Tudo com Amor – 1Co.16.40
4.
Tudo para Glória de Deus – 1Co.10.31
Os dons do Espírito podem ser subdivididos de várias maneiras:
DONS

Romanos
12.6-8

1Corintios
12.8-10

De Fundação
-Autoridade-

Profecia

Profecia

De Confirmação
-Evidencias-

De Maturação
-Desenvolvimento-

Curas
Milagres
Línguas
Interpretar
Exortação
Sabedoria
Contribuição
Ciência
Ministério
Fé
Presidir
Discernimento
Misericórdia
Ensino

1Corintios
12.28-30
Apóstolos e
Profetas
Curas
Milagres
Línguas
Interpretar

Efésios
4.11
Apóstolos e
Profetas

Doutor
(Ensinador)
Governo
Socorro

Evangelista
Pastor
Doutor
(Ensinador)

1Pedro
4.10-11

Falar
Administrar

Ou através deste quadro:
TIPO de DONS

DOM

DONS FUNDAMENTAIS

Dons Motivadores
De Operações
Rom.12.3-8

Dados por Deus-Pai
1Co.12.6

DONS DE LIDERANÇA
Dados por Deus--Filho
1Co.12.5

Dons Ministeriais
Ef.4.7-11

Dons de Fala
1Cor.12.10

DONS DE MANIFESTAÇÃO
Dados por Deus—Espírito Santo
1Co.12.4

Dons de revelação
1Cor.12.8
Dons de Capacidade
1Cor.12.9-10

DOM
Profecia
Ministério
Ensino
Exortação
Dar/Repartir
Liderança
Misericórdia
Apostolo
Profeta
Evangelista
Pastor
Mestre/Doutor
Línguas
Interpretação
Profecia
Sabedoria
Conhecimento
Discernir espíritos
Fé
Curas
Milagres

A. 1Cor.4-6 – O ENVOLVIMENTO DA TRINDADE
Verso 4 “Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.”
Verso 5 “E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.”
Verso 6 “E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em
todos”
Samuel Pereira – E.B.I.S. 2003 pág. 12

PNEUMATOLOGIA

B.. PERSPECTIVA GERAL.
•

“O Dom é um atributo especial, dado pelo Espírito Santo, a cada membro do
corpo, de acordo com a graça de Deus, para uso no contexto do corpo”

•

A quem é dado um dom espiritual?. Não é o crente que escolhe o dom, mas é
o Espírito Santo (Deus) que o dá.Rom.12.6 –Ef.4.7.

•

Qual a utilidade do dom dado? Para servir. “Servi uns aos outros, cada um
conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de
Deus” (1 Pedro 4:10). 1Co 12.7 "Mas a manifestação do Espírito é dada a
cada um para o que for útil”. Esta é a razão da dádiva – para o que for útil.

•

Quando se recebe os dons? Os dons espirituais são dados aqueles que são
salvos, a partir do seu nascimento de novo.O crente pode reconhecê-lo
imediatamente ou muito mais tarde. O dom espiritual não é um fim em si
mesmo, mas um meio pelo qual Cristo e a sua Obra é manifesta

•

Há benefícios do crente perante os dons recebidos?
1. O Corpo –Igreja –funciona com maior perfeição. Cada membro conhece o seu trabalho
na Igreja (Ef 2:10; 1Co 12:12-27).
2. Há maior harmonia entre todos no trabalho, sem inveja, ou falsa modéstia (Rm 12:3).
3. Edificação: haverá maior desenvolvimento espiritual e de carácter; (Ef 4:16).
4. Deus será glorificado (1Pe 4:10,11).

•

Como descobrir os dons de cada crente? O dom está ligado directamente a
uma motivação espiritual própria e pessoal depois da conversão. Revela-se
pelo que realmente temos prazer de fazer sem com isso procurarmos glória
pessoal, lucro financeiro ou social. Através desse dom, a obra que realizamos
tem sempre por objectivo o desejo de obedecer aos propósitos divinos. Ao
realizar essa obra o desejo do crente é o de continuar a realizá-la sendo que
cada vez mais a deseja executar

•

Como diferenciar Dom espiritual de talentos naturais? No dom espiritual
sentimos a acção do Espírito Santo. Sentimos que o que fazemos não vem
das nossas capacidades mas são capacidades vindas de Deus. É diferente do
talento. O talento é uma capacidade natural que pode ser melhorada com o
estudo e a experiência da vida.

•

Os dons dados por Deus podem ser retirados? Os dons e a vocação de Deus
são irrevogáveis (Rm 11:29). Mas quando o crente vive em pecado não
consegue desenvolver o seu dom. Pode continuar a obra correspondente ao
seu dom mas sem eficácia do poder de Deus. Os dons de Deus são
reconhecidos em nós através dos irmãos na fé que são edificados por eles.

•

Considerações especiais sobre os dons:
- Os dons são distribuídos pela vontade do Espírito Santo (1Co 12:11);
- Os dons são dados para proveito comum(1Co 12:7);
- A cada um são dados dons diferentes (1Co 12: 28-30);
- Os membros do Corpo de Cristo tem dons para exercer a obra de Cristo.1Co
12:1-31
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•

Cada dom é dado para um fim determinado: (Ef 4:12-14)
- Para o aperfeiçoamento dos santos;
- Para a obra do ministério;
- Para edificação do corpo de Cristo;
- Para chegar á unidade da fé(Ef 4:13);
- Para chegar à estatura de varão perfeito

C.. PERSPECTIVA PARTICULAR.
• 1Co 12.7 "Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for
útil”. Esta é a razão da dádiva – para o que for útil. Não é o crente que
escolhe o dom, mas é o Espírito Santo (Deus) que o dá.Rom.12.6 –Ef.4.7.
Uma das maneiras do Espírito Santo manifestar-se é através de uma variedade de
dons espirituais concedidos aos crentes (1Co.12.7-11).
• Os dons operam no crente de modo regular, e o crente pode receber mais que
um dom para um serviço especifico. O crente deve desejar "dons", e não
apenas um dom (1Co.12.31; 14.1).
É incorrecto pensar que quem tem um dom de operação exteriorizada (mais
visível) é mais espiritual do que aquele que tem dons de operação mais
interiorizada, menos visível.
• Não se deve confundir dons do Espírito, com o fruto do Espírito, o qual se
relaciona mais directamente com o carácter e a santificação do crente (Gl
5.22,23).
Satanás pode imitar a manifestação dos dons do Espírito, ou falsos crentes
disfarçados como servos de Cristo podem fazer o mesmo. Mt 7.21-23; 24.11, 24;
2Co 11.13-15; 2Ts 2.8-10. O crente não deve dar crédito a qualquer manifestação
espiritual, mas deve "provar se os espíritos são de Deus, “.
• Não existem dons mais importantes ou mais proeminentes. Todos são
importantes e necessários na Igreja, porque vindos de Deus tem por
objectivo o crescimento e a edificação do Corpo.
O Espírito Santo é uma força santificadora, (1Co 6:11; Jo 3:5-8; 7:37-39)
É a força divina "da vida em Cristo.
O ser cristão é possuir o "Espírito de Cristo" (Rm 8:9) ou o Espírito (Rm 5:5),
O ser cristão é estar no Espírito (Rm 8:9)
O Espírito garante a filiação divina e a redenção do corpo da escravidão da
corrupção (Rm 8:20-22).
O ser humano deve nascer da água e do Espírito,(Jo 3:5; Ti 3:5; At 2:38; 19:2-16).
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C. DONS MOTIVADORES (Dados por Deus-Pai)
1--Profecia
2--Ministério
3--Ensino
4--Exortação
5- Dar/Repartir
6--Liderança
7--Misericórdia
Rom.12.3- Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si
mesmo mais alto conceito do que convém; mas que pense de si sobriamente, conforme a medida
da fé que Deus, repartiu a cada um. Verso 4 - Pois assim como em um corpo temos muitos
membros, e nem todos os membros têm a mesma função, Verso 5 - Assim nós, embora muitos,
somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros.
Verso 6 - De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia,
seja ela segundo a medida da fé;
Verso 7 - Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino;
Verso 8 - Ou que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que
preside, com zelo; o que usa de misericórdia, com alegria.

C1- Profecia – Este dom tem relação com a Palavra. Com o Falar.Com o Pregar.
Com o anunciar. O crente com o dom de profecia, é guiado a falar de assuntos e
temas que o Espírito Santo lhe incumbe. Ao estudar a Palavra o Espírito o guia
para expor com interesse o que o Povo de Deus precisa de ouvir.
O propósito deste dom é edificar, exortar, confortar, instruir e aperfeiçoar o Corpo
de Cristo.
As profecias devem ser julgadas (1 Cor 14:29).
Este dom não transforma o seu utente em profeta. Um profeta recebe directamente
de Deus a mensagem.
Note-se que este dom é proporcional á fé. Isto significa que o crente que for mais
crente na Verdade de Deus é capaz de mais e melhor expor essa verdade, no
domínio e dependência do Espírito Santo.
C2- Ministério – Este dom está relaciona o serviço espiritual com os crentes. A
humildade e a vontade de proporcionar o suprimento das necessidades do povo de
Deus são as funções deste dom.
Um crente com este dom é capacitado para ajudar com palavras e actos as
dificuldades da igreja local.
O servidor é um crente com muita boa reputação.
Ele dá um excelente testemunho no meio dos crentes e tem ousadia para falar da
sua ligação com Deus.
C3- Ensino – Este dom está ligado ao dom de doutor. O crente com este dom é
poderoso nas Escrituras. Ele conhece os temas das Escrituras e sabe explicar tudo
quanto lhe é dado pelo Espírito Santo.
A sua instrução na Palavra é conhecida e ele é preciso (convincente) nas coisas do
Senhor. A sua base é só a Palavra.
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C4- Exortação – Este dom está direccionado para a chamada de atenção e para o
encorajamento dos crentes perante dificuldades gerais (sociais e espirituais)
.Proporciona aos crentes maturidade e tem por objectivo elevar a moral e a
consciência para a virtude da filiação divina.
É um dom motivador que normalmente está associado ao dom de ensino.
O exortador é um crente que estimula os crentes individualmente a saberem sofrer,
a terem resistência na paciência e a darem-se ao amor fraternal .
Ele estimula á fé e ao crescimento na comunhão com Deus.
C5- Dar ou Repartir – Este dom tem a particularidade de o crente ter a
capacidade e a vontade de dar sem procurar com isso receber.
É um desejo normalmente associado á assistência material do Corpo de Cristo.
C6- Liderança – Este dom está relacionado com governo. Indica posição de
autoridade e responsabilidade. O dom deve ser usado com diligencia (empenho,
esforço) e zelo (dedicação). Este dom dá capacidade ao crente para discernir com
autoridade a necessidade de disciplina e obriga a uma constante vigilância quanto
ao estado espiritual da igreja local. Um crente com o dom de liderança (governo) é
alguém com capacidade para tomar decisões difíceis mas que são sempre acertadas.
C7- Misericórdia – É um dom semelhante ao de dar, com a diferença que neste se
insere a compaixão para com os necessitados sejam crentes ou não, sejam
necessidades espirituais da salvação ou não.
EXEMPLO DA ACTUAÇÂO DOS DONS MOTIVADORES:
Imaginemos um jarra colocada sobre um suporte, no meio de uma salinha. Alguém
ao passar por ali toca sem querer no suporte. A jarra cai e parte-se:
O que faria cada crente com um dom motivador neste caso virtual.
DOM DE PROFECIA – “É aconselhável colocar a jarra num canto da
salinha. Ela ali está resguardada dos perigos iminentes.”
DOM DE ENSINO – “A forma redonda da jarra enquadra-se bem num
suporte com base mais larga de modo a ter uma boa sustentabilidade.”
DOM DE MINISTÉRIO – “ Não se preocupem eu trato de limpar a
sujidade
DOM DE EXORTAÇÂO – “Amigo, você não é inteiramente culpado da
jarra cair. Ela não deveria estar ali. Não se preocupe, vamos tentar
resolver este problema”
DOM DE DAR – “Vamos procurar pagar a jarra ao proprietário. Eu estou
disponível para ajudar em 50% e procurar uma jarra parecida”
DOM DE MISERICÓRDIA – “Amigo, compreendemos que a qualquer um
poderia ter acontecido. Não desanime, eu vou colaborar na resolução deste
problema com o proprietário”
DOM DE PRESIDIR/LIDERANÇA – Apazigua a confusão, promove
com sucesso as regras e determina as acções para não voltar a acontecer.
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D. DONS MINISTERIAIS (Dados por Deus-Filho)
1--Apostolo
2--Profeta
3--Evangelista
4--Pastor
5--Mestre/Doutor
Jesus personifica os dons Ministeriais:
JESUS é o APOSTOLO (Heb.13.1)
JESUS é o PROFETA (Luc.24.19; Dt.18.15;Atos 3.22; João 4.19;6.14; 7.40)
JESUS é o EVANGELISTA (Mat.4.17, Marc.1.14-15, João 12.32)
JESUS é o PASTOR (João 10.11 e IPedro 5.4)
JESUS é o MESTRE (João 3.2)
• Estes dons foram dados por CRISTO com particularidade á Igreja que se
iniciou no Pentecostes.
Efésios 4.7 Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Verso 8
Por isso foi dito: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Verso 9 Ora,
isto-Ele subiu-que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Verso 10 Aquele
que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as
coisas.
Verso 11 E
deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e
outros como pastores e mestres,
Verso 12 tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para
edificação do corpo de Cristo; Verso 13 até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno
conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de
Cristo; Verso 14 para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo
vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro;
Verso 15 antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.

D1- Apóstolo – O verbo apostello significa enviar alguém em missão especial
como mensageiro e representante pessoal de quem o envia. O título é usado para
Cristo Hb 3.1, os doze discípulos escolhidos por Jesus Mt 10.2, o apóstolo Paulo
Rm 1.1; 2Co 1.1; Gl 1.1 e outros At 14.4,14; Rm 16.7; Gl 1.19; 2.8,9; 1Ts 2.6,7.
Eram homens de reconhecida e destacada liderança espiritual, ungidos para
defrontar-se com os poderes das trevas e confirmar o Evangelho com milagres.
Eram servos itinerantes que arriscavam suas vidas em favor do nome de nosso
Senhor Jesus Cristo e da propagação do evangelho At 11.21-26; 14.19-22;.
Eram homens de fé e de oração, cheios do Espírito At 11.23-25; 13.2-5,46-52.
O termo "apóstolo" refere-se àqueles que viram Jesus após a sua ressurreição e que
foram pessoalmente comissionados por Ele para pregar o evangelho e estabelecer a
igreja a partir de Jerusalém.
Tinham autoridade ímpar na igreja, no tocante à revelação divina e à mensagem
original do evangelho, como ninguém mais até hoje teve. O ministério de apóstolo
nesse sentido restrito é exclusivo, e dele não há repetição. Os apóstolos originais
não têm sucessores (ver 1Co 15.8)
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D2- Profeta – Os profetas eram homens que falavam sob o impulso directo do
Espírito Santo.
A partir dos originais grego e hebraico, vemos que o Profeta é alguém que tem uma
comissão que lhe é dada por Deus, para falar ao homem no nome do Senhor, isto é,
alguém declara a Palavra do Senhor, trazendo a todos, uma Mensagem da parte
de Deus para o homem. No Novo Testamento os Profetas estão intimamente
ligados e relacionados com os Apóstolos e tiveram sem dúvida alguma, uma parte
relevante na fundação da Igreja do Senhor, de acordo com o que se depreende do
texto de Efésios 2.20.
“sobre o fundamento dos apóstolos... e dos profetas...” sendo nesse contexto o
nosso Amado Senhor Jesus, a PEDRA DE ESQUINA.
No Antigo Testamento Deus escolheu homens para por eles falar aos homens, não
sendo profetas:
ABEL-Luc.11.50-51
ENOQUE-Jud.14
NOÈ- Heg.11.7; 2Pd.2.5
ABRAÃO-Gn.20.7
ISAQUE-Sl.105.9-15
JOSÉ-Gn.50.24
MOISÉS-Dt.24.10
MIRIÃ-Ex,15.20
AARÃO-Ex.7.1
DÉBORA-Juiz.4.4
Foi no entanto Samuel o primeiro profeta referido nas escrituras (At.3.24-25;
13.20; Hb.11.32) e foi Samuel que iniciou a escola dos profetas.. As directrizes e
as normas para os profetas estão descritas em Num.12.6; Is.8.19-20; Luc.16.29
Durante os reinados dos reis de Israel, quase sempre um ou mais profetas se
levantavam dirigidos por Deus para instruir o povo. Mas também muitos falsos
profetas se revelavam.
Durante 400 anos antes da vinda do Messias nenhum profeta foi enviado pelo
Senhor a não ser João Batista.
No Novo Testamento, especialmente no livro de Actos são registados o nome de
profetas. Estes profetas foram importantes para revelarem a verdade recebida
directamente por Deus – Espírito confirmando-a com sinais para fundamento e
edificação da igreja (Ef.2.20):
Profetas em Jerusalém -Atos 11.27 “Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia;
Profetas em Antioquia -Atos 13.1” Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber:
Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colaço de Herodes o tetrarca, e Saulo.”
Profetas em Antioquia -Atos 15.32 “Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os
irmãos com muitas palavras e os fortaleceram”
Profetas na Judeia -Atos 21.10 “Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta, de
nome Ágabo;
Profetas em Corinto -I Cor.14.29 “E falem os profetas, dois ou três, e os outros julguem”
Ananias – Atos 22.12-15

Uma vez que a Bíblia Sagrada é uma obra terminada, nada mais pode ser
acrescentado, logo o tempo dos profetas também terminou. Alguém que declare
qualquer revelação vinda de Deus (coisa nova), seja anátema.
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D3- Evangelista – Os evangelistas são homens de Deus, capacitados e
comissionados para anunciar o evangelho, isto refere-se á pregação das boas novas
da salvação aos perdidos, e ajudar a estabelecer uma nova obra numa localidade.
A proclamação do evangelho reúne em si a oferta e o poder da salvação (Rm 1.16).
A palavra evangelista, aparece 3 vezes no Novo Testamento, especialmente nos
textos de:
Atos 21.8, quando destaca Filipe e o ministério que exercia;
Efésios 4.11, na classificação dos dons ministeriais e,
II Timóteo 4.5, nos conselhos e exortações de Paulo, dirigidas ao seu jovem
auxiliar Timóteo, quando o Apóstolo dos Gentios o estimula a fazer a obra de um
evangelista.
Este dom é dinâmico, não é estático, é um dom ministerial que tem grande alcance,
penetração e deve estar revestido de grande poder
O dom de evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja. Uma igreja
que não apoie e promova a funcionalidade deste dom tornar-se-á uma igreja
estática, sem crescimento e indiferente à obra missionária.
O evangelista:
• cria a oportunidade onde ela não existe. (2 Tm 4.2)
• tem grande paixão pelos que não conhecem a Cristo.
• é persistente, persuasivo, desejando que a pessoa tome uma decisão a respeito de
Cristo - crendo ou rejeitando-O.
• apresenta o evangelho de maneira atractiva. Fala do evangelho no serviço, no
autocarro, aos vizinhos, na escola, espontaneamente - nunca por obrigação.
D4- Pastor – Este dom é muito importante na igreja local.
O Pastor deve ser uma pessoa que impõe respeito e a sua experiência na vida cristã
dá-lhe maturidade e condição de representar, apoiar e dirigir o rebanho do Senhor
nessa localidade.
Normalmente os anciãos da igreja sãos pastores devido ás funções que emergem
desse cargo.
Atos 20.28 diz: “Cuidai de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos...”

- O Pastor como Bispo, preside a igreja, governa a igreja e, deve faze-lo com amor,
tendo como modelo Jesus, o Bom Pastor (Jo 10.11-16; 1Pe 2.25; 5.2-4).
- O Pastor é apascentador do rebanho, e por isso ele deve ter o coração cheio de
amor. É o pastor que alimenta, conduz e guarda o rebanho de Deus.
- O Pastor deve ser abnegado, deve promover a paz.
- A tarefa do pastor é cuidar da sã doutrina, refutar a heresia (Tt 1.9-11), ensinar
a Palavra de Deus e exercer a direcção da igreja local (1Ts 5.12; 1Tm 3.1-5),
esforçar-se no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina (Hb
12.15; 13.17; 1Pe 5.2).
- A sua tarefa é assim descrita em At 20.28-31: salvaguardar a verdade apostólica
e o rebanho de Deus contra as falsas doutrinas e os falsos mestres que surgem
dentro da igreja
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D5- Mestre / Doutor – Este dom é muito importante para o aprofundamento de
assuntos cuja dificuldade de entendimento é elevada ou mesmo incompreensível.
Os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor e
proclamar a Palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo
A missão dos mestres é defender e preservar, mediante a ajuda do Espírito Santo,
o evangelho que lhes foi confiado (2Tm 1.11-14). Têm o dever de fielmente
conduzir a igreja à revelação bíblica e à mensagem original de Cristo e dos
apóstolos, e nisto perseverar.
Os mestres são essenciais ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que rejeita, o
ensino dos mestres e teólogos consagrados e fiéis, não se preocupa pela
autenticidade e qualidade da mensagem bíblica nem pela interpretação
correcta dos ensinos bíblicos.
A palavra Mestre é equivalente a “Rabbi”. (Ef 4:11; 1 Co 12:28). Aqueles que
instruem.
E. DONS DE MANIFESTAÇÃO (Dados por Deus-Espirito)
Dons de revelação - 1Cor.12.8,10
Dons de Capacidade - 1Cor.12.9-10
Dons de Fala - 1Cor.12.10

Sabedoria, Conhecimento, Discernir espíritos
Fé, Curas, Milagres
Línguas , Interpretação, Profecia

1Cor.12.8- 8 Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria; a outro, pelo mesmo
Espírito, a palavra da ciência;
9 a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar;
10 a outro a operação de milagres; a outro a profecia; a outro o dom de discernir espíritos; a
outro a variedade de línguas; e a outro a interpretação de línguas.

E.1 Dons de Revelação
a.- Palavra da sabedoria (1 Co 12:8). Revelação ou expressão de Deus, análoga à
ocasião. Aviso de Deus para uma orientação pessoal, pregação, direcção, etc.
Necessidade de conhecer e saber “como” ( Ef 1:17-19; 3:5; 2 Pe 3:15; Tg 3:17; Gl
2:1,2; At 16:6,7; 15:28; 1 Co 7:40).
b.- Palavra do conhecimento (1 Co 12:8). Inteligência, entendimento. Saber algo
que Deus sabe, acerca de Deus, ou acerca de outras pessoas, ou situações, e que
vem somente por revelação divina (1 Co 1:5; 2 Co 8:7; Ef 1:17; Hb 4:12, 13; 1 Jo
2:20, 27; Jo 1:48; 3:11; 11:14; At 10:19,20; 5:3).
c. - Discernimento de espíritos (1 Co 12:10). Para perceber claro (discernir),
entender, distinguir os diferentes espíritos malignos ( 1 Tm 4:1;).
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E.2 Dons de Poder ou capacidade
Foram dons-sinais para demonstrar o Poder de Deus, dons que produziram
prodígios e maravilhas.
a.- Fé (1 Co 12:9). É um poder pelo qual Deus fala e traz à mente coisas que vão
acontecer. Por meio deste dom, o Senhor Jesus realizou todos os Seus milagres, fez
maravilhas, curas. É a palavra da divina autoridade. ( Mc 11:22,23; At 3:16; Jo
14:12, 13; 2 Ts 1:11)
É a fé que remove montanhas Trata-se de um dom especial que foi dado aos
apóstolos e profetas.
b. - Milagres ( 1 Co 12:10,28). Literalmente: energia poderosa, poder dinâmico,
força divina. Um poder sobrenatural, que abate a operação natural (At 1:8; 2 Tm
1:7; Rm 15:19)
Todos os milagres de Jesus e dos apóstolos são exemplos deste dom.
c.- Dons de curar (1 Co 12:9,28). Literalmente: Livramento das doenças, das
piores enfermidades, males incuráveis. ( Sl 103:1-3; Mt 8:16,17)
Numerosos exemplos são encontrados nos Evangelhos e Actos dos Apóstolos. Este
dom foi dado aos apóstolos.
E.3 Dons de Expressão Vocal –Dons de fala
Poder de pronunciação, de palavra. Expressão de idéias e emoções do próprio Deus
(1 Co 1:5; 2 Co 8:7)
a. Línguas (1 Co 12:10). Linguagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo.
Seu propósito: para sinais (Mc 16:17; 1 Co 14:21,22)
No principio era uma evidência da presença do Espírito na vida dos salvos (At
2:4; 10:44-46; 19:1-6). Para a edificação pessoal (1 Co 14:4)
b. Interpretação de línguas (1 Co 12:10). Explicar o sentido da língua ou o seu
significado.

LINGUAS-Ainda que todos os
cristãos falassem línguas isso não
seria um sinal que os caracterizava
como Filhos de Deus com o dom
de “línguas”, pois este fenómeno
acontece entre: Os sacerdotes
budistas; os Dervixes
maometanos; os zulus (indígenas
de Bornéu), os médiuns espíritas,
e também em muitos doentes de
natureza mental…
As línguas eram um sinal, não
esperado, mas inesperado, não
pedido, tal como aconteceu no
Pentecostes – Deus revelou a
mensagem para aqueles que
precisavam de a ouvir no seu
dialecto. Cornélio não a pediu e
até Pedro se admirou pelo facto.
Atos 11.
Em Atos 19.6 – Eles ficam
surpreendidos pelo recebimento
do dom de língua e profecia, já
que ignoravam tal.
Em Marcos16.17-18, esta
passagem não indica que todos
os crentes tem de falar línguas,
pois caso fosse então todos os
crentes tinham de expulsar
demónios, todos os crentes
podiam pegar em serpentes sem
sofrerem dano, todos os crentes
podiam beber veneno sem más
consequências, todos os crentes
podiam impor suas mãos e curar
doentes. (ERAM SINAIS, NÃO
DONS)
Note-se que hoje muitos dizem
ser necessário falar línguas como
prova de recebimento do Espírito
Santo, (tornando-se esse sinal,
como facto para os fieis), mas a
Palavra de Deus indica o
contrario. Ele era e foi sinal para
os infiéis (ICor.14.22)
Note-se ainda que esses sinais
eram prometidos aos que cressem
por intermédio dos apóstolos e
não aos próprios apóstolos.
INTERESSANTE: Jesus nunca
precisou de falar em línguas, Luc
4.1
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8 - O FRUTO DO ESPIRITO
Gálatas: 5:22-23
Muitas vezes preocupamo-nos muito com os dons espirituais, negligenciando a
outra face da mesma moeda que é o fruto do Espírito. Ambos devem andar juntos,
seguindo lado a lado, na mesma direcção, simultaneamente. Caso não ocorra, algo
está errado. Muitos valorizam apenas os frutos (obras) esquecendo-se dos dons.
Outros dão ênfase somente aos dons, não se preocupando com o fruto.
I - AMOR (ÁGAPE)
O amor é a base da vida cristã e o resumo de todos os mandamentos da Lei. A
palavra grega que expressa o amor de Deus é ágape, muitas vezes traduzida por
caridade, por tratar-se de amor- entrega, doação sem a preocupação da retribuição,
do retorno. É o amor de Deus, na sua forma mais elevada e profunda (João:3:16) É o amor altruísta, não egoísta nem egocêntrico, que ama mesmo os inimigos. O
amor é a base de todo relacionamento perfeito no céu e na terra.
II - ALEGRIA.
Alegria é o profundo regozijo do coração, o verdadeiro gosto de viver, a "satisfação
no Senhor", independente das circunstâncias. A sua fonte está na graça de Deus. O
discípulo pode ter momentos de tristeza, "...pela manhã, porém, vem o cântico de
júbilo" (Salmo: 30:5). Mesmo durante as mais duras provações, podemos
experimentar alegria.
João:16:22 - A ausência de Jesus provocaria "Tristeza" nos discípulos, mas a sua
presença traz "Alegria". A nossa "Alegria" ninguém poderá tirar, pois temos em nós
o Espírito de Jesus, o Óleo da alegria (Salmo: 45:7).
III - PAZ
Paz é uma atitude de serenidade, calma e força, tranquilidade e quietude de
espírito, produzida pelo Espírito Santo, mesmo na adversidade e nas tribulações.
Jesus prometeu essa paz; Ele disse: "A minha paz vos dou ..."Ela deriva de nossa
perfeita confiança (FÉ) em Deus, guarda os nossos corações da ansiedade, vem
pela palavra de Deus e devemos buscá-la.
Podemos perder a paz temporariamente por causa do pecado sem confissão, mas o
Espírito a traz de volta com a oração de confissão e leitura da Palavra de Deus. (João 14:27 e 16:33).
IV - LONGANIMIDADE
Longanimidade é a qualidade dada por Deus que faz o homem ser paciente até na
provação. Prov 16:32 diz: A irritação, a ira, a vingança, são obras da carne
opostas à longanimidade.
V – BENIGNIDADE
A benignidade está associada à idéia de amabilidade, brandura, compaixão e
misericórdia. (Mat:25:40) - Jesus disse que quando fazemos algo através do amor
manifestado na benignidade, desinteressadamente, a um pequenino irmão, nós o
estamos fazendo Para o Próprio Jesus.
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VI –BONDADE
Bondade é o carinho com que tratamos as outras pessoas, querendo sempre o bem
dos outros, transmitindo a bondade e a misericórdia com que o Senhor nos tem
tratado. No Salmo 23:6 - diz que certamente a Bondade e a Misericórdia me
seguirão todos o dias da minha vida.
VII – FIDELIDADE
Fidelidade é uma qualidade que o Espírito Santo molda no nosso carácter cristão,
carácter este que nos faz fiéis em tudo. Sendo o discípulo fiel no pouco, também o
será no muito e sobre o muito será colocado ( Mat 25.21). Esse fruto leva-nos a
ser fiéis ao Senhor, ao próximo e a nós mesmos.
Fiéis nas ofertas, no tempo, nos pensamentos; entregando-os a Deus .
Fiéis connosco mesmos, não nos vendendo por preço algum, não abrindo mão dos
valores espirituais da Palavra de Deus. (Apoc 2:10) - Os que permanecerem Fiéis
até a morte, receberão a Coroa da Vida.
VIII – MANSIDÃO
Mansidão tem muito a ver com brandura e humildade. O discípulo cheio do
Espírito abrigará também esse fruto no seu coração. Vemos na vida de Pedro
claramente essa diferença, Pedro impulsivo e até violento antes do Pentecostes, em
contraste, o amável e submisso após. Também Moisés de antes de ter uma
experiência íntima com Deus, agindo de forma brusca e violenta, e após tornandose o homem mais manso de toda a terra (Números: 12:3). A certeza de estarmos a
andar com Cristo faz-nos mansos como Ele foi quando enfrentou os seus
acusadores e a cruz.
IX - DOMÍNIO PRÓPRIO
Domínio próprio expressa autocontrolo, autodisciplina, temperança e moderação.
Devemos buscar pelo Espírito Santo forças para nos controlarmos. Para se usar
um cavalo precisa-se antes domesticá-lo, doma-lo. Domínio próprio é o controlo
Total. Auto-controle no agir, no falar e alimentar-nos de palavras que edificam e
não destroem.
CONCLUSÃO
Como discípulos de Jesus devemos dar lugar em tudo ao Espírito Santo, nas
atitudes, nas palavras, nas acções e comportamentos. A vida cristã é um todo e
somos conhecidos de Deus através dos nossos frutos.
Toda árvore boa dá bons frutos. Mat 7: 15 a 20
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