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Introdução 
 
Às vezes nos deparamos com pessoas 
que pensam que a atuação do Espírito 
Santo (ES) na Bíblia está restrita ao 
Novo Testamento, ignorando que Ele 
também é encontrado atuando no Antigo 
Testamento (AT). Há quem afirme que 
vamos encontrar o ES atuando mais 
fortemente no AT do que a 2a Pessoa da 
Trindade, o Filho de Deus.  Neste 
segundo estudo, através da abordagem 
dos cinco pontos seguintes, iremos 
demonstrar de que forma o ES esteve 
sempre presente atuando no Antigo 
Testamento. 
 
1. Formas genéricas de atuação do 
Espírito Santo no Antigo Testamento 
 
São várias as formas ou papeis que o ES 
desempenha no AT, começando como 
Criador e Fonte da Vida. Em Gn 1:2 
lemos “...era a terra sem forma e vazia; 
trevas cobriam a face do abismo, e o 
Espírito de Deus se movia sobre a face 
das águas”. Já em Nm 9:20 e Sl 143:10, 
encontramos o ES como Instrutor e Guia. 
Em Sl 51:11 e Sl 139:7, como 
manifestação da presença de Deus e em 
Nm 9:20 e 30, como uma forma especial 
de relacionamento com o povo de Israel. 
Outras referências serão mostradas ao 
longo deste estudo. 
 
2. O Espírito Santo e a capacitação de 
pessoas no Antigo Testamento 
 
• (Artesãos e arquitetos: vamos 

encontrar o ES capacitando artesãos, 

artistas, projetistas e construtores em 
diversas obras e construções que 
Deus desenvolveu, como por exemplo 
trabalhos de arte relatados no livro de 
Êxodo, capítulo 31:3; 35:30 a 36:1) e 
no projeto do famoso Templo de 
Salomão (I Cr 28:12). 

• Administradores e líderes: são 
várias as referências sobre a 
capacitação de administradores e 
líderes feitas pelo ES, tais como José 
em Gênesis 41:38, onde encontramos 
o Faraó perguntando “...podemos 
encontrar alguém como este homem, 
no qual está o Espírito do Senhor?” É 
o caso também de Moisés em 
Números 11:17, 25-29,  de Josué em 
Números 27:18 e em Deuteronômio 
34:9, e de Saul, em I Sm 10:6-7 e 
10:10. Nesta última referência, 
encontramos que “...o Espírito do 
Senhor veio sobre ele em poder”. 
Também encontramos o ES agindo 
através de Davi em 2 Sm 23:2, onde 
lemos “...O Espírito do Senhor falou 
através de mim, sua palavra estava 
em minha língua”. 

• Juízes e Profetas: são várias 
também as menções do ES atuando 
sobre os juízes e profetas do AT das 
quais citamos apenas Miquéias 3:8 
que diz “...graças ao poder do Espírito 
do Senhor estou cheio de força e de 
justiça ....” 

 
3. O Ministério do ES no Antigo 
Testamento 
 
Quando analisamos as passagens aqui 
citadas e outras diversas, em que há 
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menção ao ES no AT,  vamos encontrar 
que os termos mais comumente usados 
são: O Espírito do Senhor, meu Espírito, 
o Espírito, o Espírito de Deus, o espírito 
de ... (julgamento, fogo, justiça etc), teu 
Espírito. 
 
De uma forma geral, vamos encontrar o 
ES desenvolvendo um ministério 
intensivo no AT através de diversas 
situações, como por exemplo, inspirando 
homens que vieram a revelar Deus para 
outros homens seja através de palavras 
ou de ações concretas. Verificamos 
também que Ele instruiu e guiou homens 
dentro de missões que Deus estabeleceu 
para eles. Capacitou-os com poder para 
realizar tais missões de uma forma tal 
que não seriam capazes de cumpri-las 
não fosse essa capacitação do Espírito 
do Senhor. 
 
4. Como era o mecanismo de alguém 
receber o Espírito Santo no AT ? 
 
Será que alguém poderia conseguir ter o 
ES por sua própria iniciativa ? Haveria 
algum padrão para alguém ter o Espírito 
do Senhor em sua vida ? Como resposta 
a essas perguntas, verificamos que a 
atuação do ES na vida de alguém, 
sempre era uma escolha soberana de 
Deus e não da pessoa. Não encontramos 
nenhuma passagem no AT em que 
alguém busca e consegue ter a ação 
poderosa do ES em sua vida porque 
simplesmente desejou e buscou isso. 
Mais ainda, não vemos uma atuação 
generalizada do ES em muitas pessoas 
mas apenas em alguns escolhidos, fato 
esse que vai ser alterado no Novo 
Testamento, como será visto 
posteriormente. 
 
5. O Espírito Santo sempre agia da 
mesma maneira ? 
 
Será que a ação do ES na vida das 
pessoas no AT era sempre da mesma 

forma? Ao analisarmos os diversos casos 
de atuação do ES na vida dessas 
pessoas, verificamos que a presença do 
Espírito de Deus podia ser tanto de forma 
permanente quanto temporária. Sansão é 
um caso curioso de atuação temporária 
pois que o ES atuou nele ou através dele 
apenas em certas ocasiões. O 
interessante é que essa atuação do ES 
na vida de Sansão no o fez um homem 
mais espiritual. Na realidade, ele era um 
homem bastante dominado pelas suas 
próprias paixões. Ou seja, vamos 
encontrar situações em que a atuação do 
ES não ocorreu por conta da 
espiritualidade da pessoa ou não teve 
como resultado uma maior 
espiritualidade. Nesses casos, o que 
vamos encontrar como padrão é que o 
ES atuava em certas pessoas dotando-as 
de um poder sobrenatural, em termos de 
habilidades, funções ou tarefas, para que 
elas desempenhassem uma missão 
específica. As missões eram então 
completadas não pela capacidade dessas 
pessoas mas unicamente pelo poder do 
ES. Convém mencionar que havia por 
parte dessas pessoas tanto a vontade 
quanto a concordância em serem usadas 
pelo Espírito do Senhor. Essas são 
questões que voltaremos a  abordar mais 
à frente, dentro dessa nossa série de 
estudos. 
 
Conclusão 
 
Permita Deus que possamos estar 
disponíveis para termos nossas vidas 
utilizadas e transformadas pelo Espírito 
do Senhor para o cumprimento de 
missões que Ele estabeleça para cada 
um de nós. 
 
 
 
 
 

Estudo baseado em “Acts - Christ at Work Through 
His Church”, de Robert Deffinbaugh. 


