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Introdução 
 
Este é o primeiro de uma série de 
estudos sobre a Doutrina do Espírito 
Santo (ES). O tema tem sido objeto de  
diversos debates e interpretações, que 
têm levado a diferentes entendimentos 
sobre o assunto. Tais entendimentos por 
sua vez, têm levado muitos grupos e 
Denominações a se diferenciarem entre 
si por suas doutrinas e práticas 
decorrentes. Dentro de alguns grupos 
evangélicos por exemplo, há quem 
afirme que o momento da conversão é 
um, e o chamado batismo do Espírito 
Santo, é outro. Outros, por seu lado, 
entendem que ambos os eventos 
ocorrem em um mesmo momento. Há 
ainda grupos que afirmam que quando 
ocorre esse batismo, há certas 
manifestações visíveis sem as quais se 
contesta se realmente tal batismo 
ocorreu. O que está realmente correto? 
Tendo a Bíblia, a Palavra de Deus, como 
fonte de conhecimento para nos 
esclarecer sobre esse tema, é importante 
entretanto, que tenhamos disposição 
para discernir e aprender o que ela tem 
para nos dizer.  Usando a Bíblia como 
base, teremos a oportunidade de 
responder a diversas questões ao longo 
desta série, começando neste primeiro 
estudo, com questões sobre o que ou 
quem é o Espírito Santo, onde Ele vive e 
se o ES é Deus ou é apenas alguma 
força ou emanação. Veremos logo no 
segundo estudo se a existência do 
Espírito Santo se resume ao Novo 
Testamento ou se Ele é encontrado 
atuando também no Antigo Testamento. 

Dentro de uma abordagem mais 
acadêmica, veremos posteriormente, se é 
possível que o Espírito Santo seja extinto 
ou morto, bem como questões sobre o 
que é batismo no Espírito Santo e o que 
vem a ser o Dom e os dons do Espírito 
Santo.  
 
Como mencionando, nosso objetivo será 
o de procurar respostas na Bíblia, a 
Palavra de Deus, não apenas no aspecto 
teórico mas sobretudo no vivencial. Mais  
importante do que falar sobre o Espírito 
Santo, é tê-lo vivendo em cada um de 
nós, nos dirigindo, guiando, inspirando, 
consolando e capacitando. 
 
Como início de nossas reflexões, nesse 
presente estudo, tentaremos responder a 
quatro perguntas sobre o ES. 
 
1a Pergunta: Quais as principais 
distorções sobre a doutrina do Espírito 
Santo  fora do meio evangélico ? 
 
Há grupos religiosos ou doutrinários que 
afirmam que o ES simplesmente não 
existe. Outros, dizem que o ES é apenas 
um conjunto de idéias ou doutrinas. 
Outros, afirmam que o ES é uma 
influência ou emanação de Deus como o 
vento. Como  veremos porém, nenhuma 
dessas respostas é a correta. 
 
2a Pergunta: O que é ou quem é o 
Espírito Santo ? 
 
Ao examinarmos a Bíblia vamos 
encontrar nela vários atributos sobre o 
ES, que nos permitem responder a essa 
pergunta. Em João 14:16, encontramos o 
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ES como sendo o Ajudador e o 
Consolador. Em Efésios 4:30, 
aprendemos que Ele tem a capacidade 
de ensinar e sentir. Em Romanos 8:26,27 
e Atos 16:7, lemos que Ele intercede e 
convence. Em João 14:16,26; 15:26 e 
16:7, que Ele consola. Em I Coríntios 
12:11, que Ele tem vontade própria. Em 
Isaías 11:2 encontramos menção a um 
Espírito de Sabedoria e em I Coríntios 
2:10 a 13, que Ele revela coisas divinas. 
Em Lucas 2:26, que Ele revela coisas do 
futuro, em Romanos 15:3, que Ele revela 
esperança e em Romanos 15:30, que Ele 
revela amor. Já em Atos 15:28, 
encontramos que o ES dirige decisões 
da Igreja, em Efésios 4:30 que Ele se 
entristece, em Apocalipse 2:7 que Ele 
fala e em Romanos 14:17, que Ele 
comunica alegria. Ao considerarmos 
esses atributos, verifica-se que o ES é na 
realidade uma pessoa. Sabemos que 
uma pessoa pensa, sente, tem querer, 
tem consciência, tem direção e ama. O 
ES tem tudo isso e mais ainda, o que nos 
permite concluir que efetivamente Ele é 
uma pessoa e não apenas um conjunto 
de idéias, uma influência ou uma 
emanação como erradamente, pensam 
alguns.  
 
3a Pergunta: Onde vive o Espírito 
Santo? 
 
Ao longo dos estudos desta série 
veremos que o Espírito Santo habita no 
coração daqueles que aceitam Jesus 
Cristo como único e suficiente Salvador, 
autenticando com isso a condição 
dessas pessoas como salvas em Jesus 
Cristo. Veremos também que o Espírito 
Santo capacita os crentes com poder não 
para serem melhores, mais fortes ou 
superiores aos outros mas para poderem 
executar a vontade de Deus que os 
chama para alguma tarefa. Como 
referência bíblica inicial, para resposta a 
essa pergunta de onde habita o Espírito 
Santo, fiquemos com Romanos 8:9, que 

diz ... “Vós porém, não estais na carne, 
mas no Espírito, se é que o Espírito de 
Deus habita em vós. Mas se alguém não 
tem o Espírito de Cristo, esse tal não é 
dele”. 
 
4a Pergunta: O Espírito Santo é Deus? 
 
A Bíblia nos ensina claramente que o 
Espírito Santo é Deus. Uma das 
passagens que podemos citar por 
exemplo, é Atos 28:25 e 26, onde o 
Apóstolo Paulo identifica o Deus que 
falou com o Isaías como o Espírito Santo. 
Uma outra forma de demonstrar que o 
Espírito Santo é Deus, é verificar que o 
ES possui  atributos que normalmente 
são atribuídos a Deus. O Espírito Santo 
por exemplo, é criador (Gênesis 1:2), é 
eterno (Hebreus 9:14), é onisciente (I 
Coríntios 2:9-11) e onipresente (Salmos 
139:7-10). Verificamos também que a 
Bíblia atribui ao Espírito Santo obras que 
somente Deus pode realizar como por 
exemplo, criar o homem (Jó 33:4), ser o 
Criador (Salmos 104:30), foi Ele quem 
ressuscitou Jesus (Romanos 8:11), é Ele 
quem justifica e santifica o crente (I 
Coríntios 6:11), é Ele quem ensina o 
crente como ele deve proceder (Lucas 
12:11,12) e é Ele quem distribui os dons 
(I Coríntios 12:8-11). De todas essas 
referência bíblicas, o que se pode 
concluir é que o Espírito Santo é uma 
pessoa Divina. 
 
Conclusão 
 
Possa cada um de nós estar disponível 
para aprendermos cada vez mais sobre o 
ES. Possa o Espírito do Senhor estar 
sempre presente em nós para que 
possamos discernir os Seus 
ensinamentos para a nossa vida e que 
possamos ter forças para vivê-la de 
acordo com esses ensinamentos. 


