
 O ESPÍRITO QUE HABITA EM NÓS 
I. VISÃO GERAL

Temos o privilégio e a alegria de nos congregarmos nesta igreja, ainda pequena em 
número, mas grande em amor, união e visão.  Temos uma missão a cumprir, e para tanto, 
precisamos crescer espiritualmente e, sobretudo, contar com poder, a direção e a 
interceção do Espírito Santo.

Daí a necessidade de recordarmos ou mesmo aprendermos o que as Escrituras nos 
ensinam sobre o Espírito Santo. Esta é, sem dúvida, uma das doutrinas mais importantes 
ensinadas na Bíblia. É uma das divisões da Doutrina da Salvação.   Sem o Espírito, não 
há arrependimento, fé, regeneração, salvação, santificação e evangelização. 
Tem-se discutido muito essa doutrina, muitas vezes de uma forma equivocada, com 
prejuízo para a unidade da igreja. Textos bíblicos esparsos têm sido usados fora do seu 
contexto… Em certos círculos cristãos, as experiências pessoais marcadas pelo 
emocionalismo, têm falado mais alto do que a Palavra de Deus. As controvérsias têm sido 
mais sobre o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. Uma pena, pois estas 
dádivas de Deus visam a Sua glória e o bem estar da Igreja.

Precisamos estudar esta doutrina com humildade e no espírito de oração. Esta série de 
mensagens não esgotará o assunto. Comentando I Coríntios 12, a Bíblia de Estudo NVT 
destaca alguns textos dos evangelhos e das cartas de Paulo sobre o Espírito Santo. 
Nesta primeira mensagem desta série, aproveito algumas destas referências para dar 
uma visão geral da doutrina do Espírito Santo no Novo testamento, ou seja, por João, no 
evangelho que leva seu nome, por Lucas, em Atos dos Apóstolos e por Paulo, em suas 
cartas.

João registrou que Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo e antecipou 
que o mesmo habitaria nos crentes e lhes ensinaria as verdades de Deus.

• Jo 14.16,17,26; 16.13 - Jesus, despedindo-se dos seus discípulos, disse-lhes:  “Eu 
rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre 
convosco, o Espírito da verdade… Ele habita convosco e estará em vós…O 
Consolador, o Espírito Santo… vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de 
tudo o que vos enho dito… Ele vos guiará a toda a verdade…"

Lucas enfatizou a direção e o poder do Espírito na evangelização.

• At 1.8 (palavras finais de Jesus) - “Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito 
Santo, e sereis minhas testemunhas…”

• At 4.31 - Estando a igreja em oração “… tremeu o lugar onde estavam reunidos; 
todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a Palavra de 
Deus.”  



• At 8.29ss relata como o Espírito Santo dirigiu o diácono Filipe até uma estrada por 
onde viajava um homem influente da Etiópia, e coo o diácono o evangelizou. “Disse 
o Espírito Santo a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o…” 

Lucas escreveu também sobre  a importância de sermos cheios do 
Espírito Santo:
• At 2.4 (No Pentecostes, reunidos 120 discípulos de Jesus, inclusive mulheres, 

cumpriu-se a promessa do Espírito e “Todos ficaram cheios do Espírito Santo…”

• At 4.8,31- Pedro e João, foram presos por pregarem o evangelho. No dia seguinte,  
foram soltos e conduzidos ao Sinédrio. As autoridades os questionaram: “Com que 
poder e em nome de quem fizestes isto? Então, Pedro, Pedro, cheio do Espírito 
Santo lhes disse…”  E falou ousadamente de Jesus…

• At 6 e 7 - Os primeiros homens escolhidos para o diaconato, deveriam ser “cheios 
do Espírito Santo e de sabedoria” (6.3). Um deles, Estêvão, logo começo a pregar e 
foi poderosamente usado por Deus (6.8). Alguns líderes da Sinagoga começaram a 
discutir com ele, mas “não podiam resistir á sabedoria  e ao Espírito, pelo qual ele 
fala” (6.10). Em sua defesa, Estêvão fez um longo discurso ou sermão (7.1-53). Mas 
não pôde terminar… Seus ouvintes se enfureceram em extremo… Em meo à 
confusão, “Estêvão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de 
Deus e de Jesus, que estava à sua direita…”.   Pior ficou. “… taparam os ouvidos e, 
unânimes arremeteram contra ele…"  e o apedrejaram. Em seus último momentos 
de vida, Estêvão “invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito! Não lhes 
imputes este pecado” (7.54-60).

• At 13.9 - Paulo e Barnabé estavam em sua primeira viagem missionária. “Enviados 
pelo Espírito", chegaram a Pafos, na Ilha de Chipre. O procônsul Sérgio Paulo, quis 
ouvir a Palavra e Paulo o evangelizou. “Opunha-se-lhes Elimas, o mágico, 
procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Paulo, cheio do Espírito Santo, 
fixando nele os olhos, disse: Ó filho do Diabo, cheio de todo engano e de toda 
malícia… não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor?"  Autoridade, 
intrepidez, discernimento dados pelo Espírito!

Paulo, em suas cartas, é ainda mais abrangente ao falar sobre a obra do 
Espírito Santo.

A) Os crentes são templo do Espírito Santo (habitação)

• I Co 6.19 - “Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que 
habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?”

B)  Os crentes foram selados com o Espírito Santo (penhor)

• Ef 1.13-14 - O apóstolo afirma que os que ouviram o evangelho e creram foram 
“selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa 
herança…”

C)  Os crentes são santificados pelo Espírito Santo.

• 2 Ts 2.13 - “… Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela 
santificação do Espírito e fé na verdade” . 



A NVT diz: “Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a 
salvação por meio do Espírito que os torna santos e pela fé na verdade”. 

Isto fica mais claro no ponto seguinte…

D)  Os crentes não são controlados pela carne, mas pelo Espírito Santo.

• Rm 8.9,14-17 - O apóstolo faz uma clara distinção entre estar na carne e estar no 
Espírito:  “Os que estão na carne (controlados pela carne, natureza humana 
pecaminosa) não podem agradar a Deus. Vós, porém (os Romanos), não estais na 
carne, mas no Espírito (controlados pelos Espírito), se, de fato, o Espírito de Deus 
habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele…”  

• Rm 8.4,6  - Paulo diz que, se somos realmente cristãos, “…não andamos segundo 
a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam 
das coisas da carne; mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do 
Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida 
e paz…” 

NVT:  “Nós, agora, não seguimos mais a natureza humana, mas sim o 
Espírito… Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em 
coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam 
em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana 
controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a 
mente resulta em vida e paz”. 

• E no v. 14:  "Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos e Deus"

E)  Os crentes têm o fruto do Espírito Santo.

• Em Gl 5.16-23  Paulo diz a mesma coisa, mas com outras palavras e mais 
detalhes. “Andai no Espírito” (NVT, “deixem que o Espírito guie sua vida”)  e jamais 
satisfareis à concupiscência da carne…” Em seguida, o apóstolo contrasta as 
“obras da carne” (impiedade) e o “fruto do Espírito” (virtudes cristãs, caráter 
cristão).

F) Os crentes têm dons do Espírito Santo, para participarem de ministérios

• I Co 12.4-11 - “Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há 
diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A manifestação do Espírito é 
concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante 
o Espirito… (dons). Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, 
distribuindo-as como lhe apraz, a cada um, individualmente."

G)  Os crentes não sabem orar, mas o Espírito Santo os assiste e intercede por 
eles.  

• Rm 8.26 - "O Espírito nos assiste em nossa fraqueza; porque não sabemos 
orar como convém, mas o mesmo Espírito interesse por nós sobremaneira…”



H)  Os crentes devem estar cheios do Espírito Santo (como Lucas enfatizou em 
Atos)

• Ef 5.18 -  “Enchei-vos do Espírito…” 

I) Os crentes são iluminados pelo Espírito para compreenderem as coisas de 
Deus.

• I Co 2.9-13 - “Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em 
coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus 
no-lo revelo pelo Espírito… As coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o 
Espírito de Deus… Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela 
sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito…”   

Então, estas são algumas das muitas passagens sobre a obra do Espírito Santo no Novo 
Testamento. Suficientes para percebermos quão importante é.

Recordando e encerrando:

Quase que já é tudo que precisamos saber… Mas nas próximas mensagens, vamos falar 
ainda sobre  A obra do ES no Velho Testamento, O Batismo do Espírito Santo, Os dons do 
Espírito Santo, Como ser cheio do Espírito Santo, etc.
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João • Jesus prometeu que o outro Consolador, o E.S. 
• O Espírito nos ensinaria a Verdade de Deus, nos ajudaria a entender as 

Escrituras e lembrar os ensinos de Jesus

Lucas • Os E.S. nos daria Poder para testemunhar e evangelizar
• O E.S. nos dirigiria na condução da igreja e na evangelização
• A necessidade de estarmos cheios do E.S.

Paulo • Os crentes são templo do E.S.
• Os crentes foram selados com o E.S., que é o penhor de nossa herança.
• Os crentes são santificados pelo E.S.
• Os crentes são controlados pelo E.S., não pela carne (natureza pecaminosa).
• Os crentes têm o fruto do Espírito.
• Os crentes têm os dons do Espírito, para ministérios.
• Os crentes não sabem orar como convém, mas o Espírito os assiste e 

intercede por eles
• Os crentes devem estar cheios do Espírito Santo.
• Os crentes são iluminados pelo Espírito para compreender as coisas de 

Deus.


