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“quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade”. João 16.13
LEITURAS ADICIONAIS

A Bíblia dá testemunho do Espírito Santo como a terceira pessoa da trindade. O salmo 104.30 mostra o Espírito Santo como o criador. Pedro reNomes do Espírito Santo
fere-se a Ele como Deus em Atos 5.3-4. Em Hebreus 9.14, é chamado de
A terceira pessoa da Trindade é Espírito Eterno. Ele é o agente ativo da trindade na revelação que Deus
conhecida por quatro nomes prin- fez de si mesmo à criação. Nesta lição vamos compreender melhor quem é
cipais:
o Espírito e esse conhecimento vai ajudar-nos a saber mais a respeito de
a) Espírito Santo, Atos 1.8. Enfa- Deus.
tiza sua santidade. Ele descobre e
condena o pecado em nossas vidas, João 16.8
b) Espírito de Deus, Efésios 4.30.
Este nome chama a atenção para
a relação entre o Espírito e Deus
Pai.
c) Espírito de Cristo, Romanos
8.9. Salienta o fato de o Espírito
ser dado por Cristo, João 16.7.
d) Consolador, João 14.16. Ressalta o ministério do Espírito na
vida do crente, Atos 9.31.
O Espírito Santo torna conhecida
a vontade e as ações divinas, porque investiga minuciosamente as
profundezas de Deus e conhece
as decisões celestiais, 1 Coríntios
2.10-11.

I – O VENTO REPRESENTA FORÇAS PODEROSAS,
PORÉM INVISÍVEIS
a) Ele é invisível – O vento é um dos símbolos do Espírito Santo, que fala
de Sua natureza invisível, João 3.8. Podem ser vistos e sentidos os efeitos
do vento, mas ele próprio não é visto. Lucas, escrevendo sobre o dia de
Pentecostes, em Atos 2.2, emprega o vento como figura de linguagem, para
descrever a vinda do Espírito Santo.
b) Ele é um ser ativo – Mesmo que alguém não o veja, o Espírito Santo
pode falar com uma pessoa, Atos 8.29; agir no interior do ser humano, Gênesis 6.3; ajudar alguém, principalmente quando está fraco, porque tem
poder para isso, Romanos 8.26. Distribui dons espirituais, capacitando
cada cristão para o desempenho das funções existentes na igreja, 1 Coríntios 12.11.

c) Mora no coração do cristão – Ele orienta, aconselha e dirige, visando
uma vida de equilíbrio. As dificuldades poderão vir sobre o convertido e
a) Revela a verdade, Mateus mesmo que não veja a ação do Espírito Santo, Ele está ali, cuidando para
16.17;
que, ao final, tudo concorra para o bem do cristão.
Como o Espírito Age

b) Guia os crentes, Romanos 8.14;
c) Infunde em nós a vida de Cristo,
1 João 5.11-12;
d) Produz o fruto do Espírito, Filipenses 1.11;
e) Confere o poder de Cristo, Atos
1.8;
f) Consola, João 14.16;
g) Fortalece o cristão, Efésios
3.16; e
h) Ajuda nos momentos de fraqueza, Romanos 8.26.
Vida Abundante
Quando o Espírito é derramado
sobre nós, ele não nos deixa enfraquecer e morrer, mas constantemente alimenta essa chama.
Ele nos dá vontade e coragem de
falar de Jesus. Há um fervor para
pregar o evangelho. Nasce em
nossos corações uma paixão incontida pelas almas, acompanhada de visão missionária. O Espírito concede ousadia para testemunhar.

II – A ÁGUA REPRESENTA O PODER E REFRIGÉRIO ESPIRITUAL
a) Ele é o sustentador da vida espiritual – Jesus prometeu que rios de
água viva jorrariam do interior do cristão, "e isso disse Ele do Espírito", João
7.39. Sem a água viva do Espírito Santo, a vida espiritual de qualquer cristão não demoraria a ficar seca e sem vida. A pessoa que se deleita na
instrução do Senhor e nela medita de dia e de noite é “como a árvore plantada junto a ribeiros de águas... cujas folhas não caem", SaImo 1.3.
b) Ele é santificador – O Espírito Santo usa a Palavra de Deus para produzir limpeza espiritual. O Espírito da verdade flui da Palavra como águas
vivas; que sustentam, refrigeram, revestem de poder e purificam o crente.
Ele usa a Bíblia para purificar aquele que lê e medita, Efésios 5.26. O estudo diário da Bíblia é instrumento nas mãos do Espírito de Deus para purificação.
c) Ele produz refrigério espiritual – Existem situações na vida que fazem
com que um cristão tenha sentimentos ruins. Por exemplo, quando estabelecesse um alvo e não consegue atingi-lo ou quando passa por humilhação.
A falta de capacidade de reação diante de um problema domina a mente.
Depois dos fatos passados, vem o pensamento: “porque não reagi na hora".
Ao falar com Deus, em momentos de oração, o Espírito Santo flui no interior
do crente, produzindo refrigério.

Vento, Água, Fogo e Pomba
A linguagem figurada ou simbólica
ajuda na compreensão de uma
verdade abstrata. Nesta lição, os
símbolos são pontos iniciais a partir dos quais somos levados a entender a obra do Espírito.
Nunca vimos o Espírito Santo,
mas todas as vezes em que estivermos fazendo a vontade de
Deus, poderemos senti-lo. Ele
está profundamente interessado
no bem-estar de todos os que assumiram um compromisso com
Jesus Cristo.

III – O FOGO REPRESENTA UMA FORÇA PURIFICADORA
a) Ele queima o mal – O aspecto mais significativo do fogo, como elemento
purificador, encontra-se no pronunciamento de João Batista, Mateus 3.1112 e Lucas 3.16-17. Essas palavras aplicam-se mais diretamente à separação entre o povo de Deus e os que têm rejeitado a Ele e ao Messias. Os
que o rejeitaram serão condenados ao fogo do juízo. Por outro lado, o fogo
ardente e purificador do Espírito também opera no crente, I Tessalonicenses 5.19.
b) Ele consome a incredulidade – O Espírito Santo convence o mundo do
pecado, da justiça e do juízo, João 16.8-11. Quando o incrédulo ouve a
Palavra do Senhor, Ele é responsável por fazer com que ela penetre em
seu coração. Através dos argumentos, Ele capacita a pessoa a interpretar,
compreender e a aplicar, tomando a decisão da salvação.

O Espírito na Igreja Local

IV – A POMBA SIMBOLIZA PAZ DURADOURA

O Espírito Santo age na vida da
igreja local de inúmeros modos.
Ele é soberano e poderoso para
atuar quando e como quer. Alguns exemplos que vemos no
Novo Testamento são os seguintes:

a) Ele é símbolo de substituição – O Espírito Santo desceu sobre Jesus
na forma de uma pomba. A pomba, no Antigo Testamento, era o substituto
do cordeiro, no caso dos pobres, e que identificava Jesus como o cordeiro
de Deus que, pelo seu sacrifício no calvário, tira o pecado do mundo, Levítico 5.7.

a) Congrega os santos no Corpo
de Cristo, 1 Coríntios 12.13;
b) Escolhe obreiros e opera por
meio deles, 1 Coríntios 12.28; Efésios 4.11-12;
c) Dinamiza a liturgia dos cultos,
Efésios 5.18-19;
d) Distribui dons, 1 Coríntios
12.11; e
e) Gera unidade no Corpo de
Cristo, Efésios 4.3.

b) A pomba é modelo da mansidão e da paz – O Espírito habita em nós.
O conhecimento e o relacionamento íntimo como Espírito Santo dá-nos poder, alegria e esperança. Essa experiência de encher-se do Espírito não é
uma experiência única. Ela pode ser repetida, Atos 2.4 e 4.31.
A plenitude do Espírito resulta no recebimento de poder e ousadia para o
serviço de Deus, e força para enfrentar crises particulares. Estar cheio do
Espírito significa que lhe pedimos para ocupar, guiar e controlar cada setor
de nossas vidas, Romanos 12.1-2. E quando isso acontece, a verdadeira
paz é uma constância normal na vida cristã.

LEITURA PARA CULTO DIÁRIO DA FAMÍLIA KALEO
DIA
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

TEMA CENTRAL
O Espírito Santo distribui os dons
O Espírito Santo escolhe os Seus missionários
O Espírito Santo consola os crentes
O Espírito Santo intercede pelos salvos
O Espírito Santo gera unidade na igreja
O Espírito Santo tem sentimentos
O Espírito Santo molda o caráter humano

ENDEREÇO BÍBLIA
1 Coríntios 12.1-11
Atos 13.1-3
João 14.16-31
Romanos 8.26-30
Efésios 4.1-6
Efésios 4.25 a 5.2
Gálatas 5.22-26

