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TEMA: COMPREENDENDO O AGIR DO ESPÍRITO SANTO
INTRODUÇÃO: Nós cremos na trindade, porque a Bíblia assim revela e, a trindade
sempre é vista agindo em absoluta unidade. Mas hoje, queremos falar da obra do
Espírito Santo.
I – O AGIR DO ESPÍRITO SANTO NA CRIAÇÃO:
Gênesis 1:1-2= No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem
forma e vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por
sobre as águas.
Mas Jesus também estava presente: Jo. 1:1-2, Cl. 1:15-20, Hb. 1:1-2, Pv. 8:22.
**Na criação, o Espírito é a fonte da vida; Ele “pairava”, “chocava a vida que haveria
de existir”.
Gênesis 2:7: 7 Então, formou o SENHOR Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou
nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
Salmo 104:27-31= Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes
dás, eles o recolhem; se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles
se perturbam; se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu
Espírito, eles são criados, e, assim, renovas a face da terra. A glória do SENHOR seja
para sempre! Exulte o SENHOR por suas obras!
** Foi o Espírito Santo, o sopro do Pai, que colocou vida em nós: física e espiritual!
**Mas a queda quebrou a comunhão que tínhamos com Deus. PORÉM, Temos
ainda, como por assim dizer, a antena, o receptor, mas depende da estação enviar
seus sinais.
*O homem ainda poderia se comunicar com Deus, mas concremente, a ação do
Espírito no ser humano dependeria exclusivamente da determinação do Pai. Isso fica
muito claro no Antigo Testamento.
II - O AGIR DO ESPÍRITO SANTO NO ANTIGO TESTEMANTO:
**Há alguns exemplos que ilustram bem essa realidade:
Números 11: 17: “Então descerei ali e falarei contigo; tirarei do Espírito que está sobre
ti e porei sobre eles; e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu
somente”.
- Isso aconteceu quando diante da murmuração do povo, Moisés se queixou com Deus,
achando seu fardo pesado demais.
**Êxodo 31:1-4: “Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho da Hur, da
tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, e de
conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em
parta, em bronze.” (Êxodo 31:1-4).
-Aconteceu quando Deus ordenou a construção do Tabernáculo.
**Na vida de Sansão:
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Juízes 15:14= Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando; porém
o Espírito do SENHOR de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos
braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se
desfizeram das suas mãos.
**Na vida de Jeremias:
Jeremias 1:5-10=Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e, antes
que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então, lhe
disse eu: ah! SENHOR Deus! Eis que não sei falar, porque não passo de uma
criança. Mas o SENHOR me disse: Não digas: Não passo de uma criança; porque a
todos a quem eu te enviar irás; e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas
diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o SENHOR. Depois, estendeu
o SENHOR a mão, tocou-me na boca e o SENHOR me disse: Eis que ponho na tua
boca as minhas palavras.Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os
reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares e também para
edificares e para plantares.
TRANSIÇÃO: **O Espírito Santo habitando permanentemente numa pessoa, seria
prerrogativa exclusiva de Jesus. Isso fica muito claro, por exemplo em Isaías 61:1-3,
que se cumpro plenamente em Lucas 4:16-20. Por isso, em João 14:17, Jesus diz: “Ele
[o Espírito] habita convosco e estará em vós”. *Ele habita com eles através do próprio
Jesus e entraria neles, no dia de Pentecostes.
III - O AGIR DO ESPÍRITO SANTO NA NOVA ALIANÇA:
ORA, veja que benção Deus nos dá agora: A possibilidade de todos nós sermos
habitação do Espírito Santo.
**Mas nós precisamos ter essa disposição de desejar realmente o Espírito Santo!
**Em João 20:22, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: “Recebei o Espírito Santo”.
**Isso se cumpriria pouco tempo depois, no dia de Pentecostes, vindo sobre todos!
**A Profecia de Joel era muito clara: “E acontecerá, depois, que derramarei o meu
Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos
sonharão, e vossos jovens terão visões; até sobre os servos e sobre as servas
derramarei o meu Espírito naqueles dias. (Joel 2:28-29)
TRANSIÇÃO: Mas em que condições?
IV – O AGIR DO ESPÍRITO SANTO EM NÓS, ANTES DA CONVERSÃO:
1º)O convencimento do pecado, da justiça e do juízo:
João 16:8: “Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo: do
pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis
mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.”
*** É esse convencimento que torna possível o arrependimento:
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Atos.2:38 =Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em
nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do
Espírito Santo.
**A nossa oração pelas pessoas não convertidas, deve para que sintam seu pecado!
2º)Produzir a fé em Jesus:
Mateus 13:15-17= Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado
ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos; para não suceder que vejam com os
olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por
mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque vêem; e os
vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e
justos desejaram ver o que vedes e não viram; e ouvir o que ouvis e não ouviram.
Mateus 6:16-17= Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi
carne e sangue que to revelaram, mas meu Pai, que está nos céus.
V – O AGIR DO ESPÍRITO SANTO NO MOMENTO DA CONVERSÃO:
1º) Gerar a nova criatura, ou a nova criação:
João 3:5-7= Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da
água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é
carne; e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer:
importa-vos nascer de novo. *Sem esse toque sobrenatural, não há conversão!
2º)Selar para a vida eterna:
Efésios 1:13-14= em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o
evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo
Espírito da promessa; o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua
propriedade, em louvor da sua glória. **Os anjos vão identificar esse selo!
3º) A santificação jurídica:
1 Coríntios 6:11 = “Tais fostes alguns de vós; mas vós vos lavastes, mas fostes
santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no
Espírito do nosso Deus”. **Uma mudança de pensamento. Um nova inclinação!
VI – O AGIR DO ESPÍRITO SANTO A PARTIR DA CONVERSÃO:
1ºO testemunho da nossa filiação de Deus:
Romanos 8:16= O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de
Deus.
*É um testemunho de confiança, que Deus de fato nos acolheu em Cristo.
2º) Batizar no corpo de Cristo: (Creio que isso se dá em duas etapas e se consuma
com o batismo nas águas).
1 Corintios. 12:13= Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber
de um só Espírito.
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*A pessoa nascida no Espírito sente necessidade de pertencer a uma família!
3º)Guiar na verdade:
João 16:13-15= Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a
verdade; porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos
anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que
é meu e vo-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu; por isso é que vos
disse que há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar.
*Não devemos ler a Bíblia sozinhos. Precisamos pedir revelação do Espírito!
4º)Interceder por nós:
Rm. 8:26-27: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza;
porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós
sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe
qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede
pelos santos.
*Ao orar, devemos pedir que o Espírito interceda por nós!
5º)Mortificar o poder da carne:
Rm. 8:13= Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte; mas, se,
pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis.
*Nossa paixões carnais vão diminuir quando temos comunhão com o Espírito Santo.
Vamos odiar o mundo e amara lei de Deus.
6º)Transformar nosso caráter:
Gálatas 5:22-25= 22 Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas
não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e
concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
*Sim, o Espírito transforma o nosso caráter. (Gn. 17:1)
7º)Derramar os dons: (envolvendo, realizações e serviços)
1 Co. 12:1-11= A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais
ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos
ídolos mudos, segundo éreis guiados.
Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus
afirma: Anátema, Jesus! Por outro lado, ninguém pode dizer: Senhor Jesus!,
senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo.
E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em
todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim
proveitoso.
Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria; e a outro,
segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento; a outro, no mesmo
Espírito, a fé; e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar;
a outro, operações de milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de
espíritos; a um, variedade de línguas; e a outro, capacidade para interpretá-las.
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Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como
lhe apraz, a cada um, individualmente.
8º)Derramar o amor em nossos corações:
Rm. 5:5= Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em
nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado.
*Devemos orar por esse amor sobrenatural, que é o próprio fruto do Espírito!
9º)Produzir comunhão:
Filipenses 2:1=Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor,
alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai
a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor,
sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
2 Co. 13:14= A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do
Espírito Santo sejam com todos vós.
*O Espírito Santo é o Espírito da comunhão. Uma Igreja sem amor é uma Igreja vazia
do Espírito. (1 Co 13:1-3)
10º)Nos preparar para a volta de Cristo:
Apocalipse 22:17= 7 O Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem!
Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida.
**Devemos pedir que o Espírito mantenha acesa as nossas lâmpadas: (Mt. 25:4)
11º) Nos dar a sua plenitude: mudando o foco do nosso olhar, o tom das nossas
palavras, abrindo os caminhos para que o Espírito Santo habite e domine as nossas
vidas. (João 3:34, Efésios 5:18-19)
****A vida cheia do Espírito é um novo modelo de humanidade, segundo aquilo que
Jesus foi neste mundo; segundo a semelhança de Cristo que devemos buscar.
***Isaías 11:2 = “Repousará sobre ele o Espírito do SENHOR, o Espírito de sabedoria
e de entendimento , o Espírito de conselho e de fortaleza o Espírito de conhecimento
e de temor do Senhor.
*É um pacote completo: Entendimento= capacidade de discernir as circunstâncias;
Conselho: saber o que dizer aos que nos procuram(Is: 50:4); Fortaleza: Poder para
resistir, não se abalar diante das adversidades; Conhecimento: capacidade de
aprender mais e mais; Temor do Senhor: a humildade para não ultrapassar os limites
da nossa condição. (Rm. 12:3)
CONCLUSÃO:
A vida cheia do Espírito não pode ser como Antigo Testamento, de experimentar
apenas picos, como no caso de Sansão.
É um processo contínuo de busca, onde mais e mais então o nosso caráter vai sendo
moldado, segundo o caráter de Cristo.
**Trata-se de converter-se em primeiro lugar e depois, uma decisão de buscá-lo
continuamente, com o coração e com atitudes; atitudes que limpam a casa para que o
Espírito Santo encontre mais e mais espaço em nós.
Encantado, 17.04.16/ Pr. Armando Castoldi

