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9° Confissão - O PODER DO ESPÍRITO SANTO

Cremos que esta salvação, atestada em toda a Escritura e assegurada por Jesus Cristo, é

aplicada ao seu povo pelo Espírito Santo. Enviado pelo Pai e pelo Filho, o Espírito Santo

glorifica o Senhor Jesus Cristo, e, como outro paracleto, está presente em e com aqueles

que creem. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo e, por sua obra

poderosa e misteriosa, regenera pecadores espiritualmente mortos, despertando-os para o

arrependimento e a fé e nele são batizados em união com o Senhor Jesus, de modo tal que

são justificados diante de Deus pela graça somente, pela fé somente, em Jesus Cristo

somente. Pela agência do Espírito, os crentes são renovados, santificados e adotados na

família de Deus, participam da natureza divina e recebem os seus dons que são

soberanamente distribuídos. O próprio Espírito Santo é o penhor da herança prometida e,

nesta presente era, habita, dirige, guia, instrui, equipa, renova e capacita os crentes para

viverem e servirem como Cristo.



O ESPÍRITO SANTO:

A palavra “espírito” é ruach em hebraico e pneuma no grego. Ambas as palavras podem se refrir

ao vento ou sopro.

A ideia é a mesma: essas palavras expressam energia, movimento, vida, atividade. O Espírito

Santo é o Espírito que pertence a Deus. Ele é o poder e presença de Deus entre o seu povo.

O Espírito Santo é mencionado em toda a bíblia (AT e NT) por exemplo: Gn 1.2 a palavra nos

mostra que ele estava presente na criação pairando sobre a face das águas.

O Antigo Testamento apontava para uma era vindoura do Espírito, 3 profecias em especial

predizem a glória deste novo dia:

1. Joel 2.28 - “E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade”

2. Ezequiel 36.26 - “Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um

coração de carne.”

3. Isaías 11.1-5 - “Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. 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.”



QUEM É O ESPÍRITO SANTO ?

1. UMA PESSOA (a terceira pessoa da trindade)

● Jesus promete enviar outro parakletos (ajudador, conselheiro, advogado)

“E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre” João 14:16

2. DEUS

● Ele não é apenas uma pessoa, ele é uma pessoa divina.

“Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face?” Salmos 139:7

3. É DISTINTO DO PAI E DO FILHO

● Embora seja distinto do Pai e do Filho, o Espírito Santo é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo.

“Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém

não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.” Romanos 8:9

https://www.bibliaonline.com.br/naa/jo/14/16+
https://www.bibliaonline.com.br/naa/sl/139/7+
https://www.bibliaonline.com.br/naa/rm/8/9+


A OBRA DO ESPÍRITO SANTO, O QUE ELE FAZ ?

● O melhor modo de conhecer o Espírito Santo é entender e experimentar os seus efeitos.

● O Espírito Santo age como gigantesco holofote, expondo a maldade do mundo e

chamando pessoas de todo lugar ao arrependimento.

○ Kevin Deyoung divide a obra do Espírito em sete categorias:

1. Convence

2. Converte

3. Aplica

4. Glorifica

5. Santifica

6. Equipa

7. Promete



O ESPÍRITO SANTO CONVENCE:

● Jesus em seu discurso no cenáculo fala do poder do Espírito Santo de convencer:

“Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque, se eu não for, o

Consolador não virá para vocês; mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier,

convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo: do pecado, porque eles não creem

em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais; do juízo, porque o

príncipe deste mundo já está julgado.”

João 16:7-11

https://www.bibliaonline.com.br/naa/jo/16/7-11+


O ESPÍRITO SANTO CONVERTE:

“Jesus respondeu: — Em verdade, em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de 

novo, não pode ver o Reino de Deus.” João 3:3

● Nicodemos era um fariseu que mostra um certo interesse de aprender de Jesus. Ele 

reconhece que Jesus é mestre vindo de Deus e afirma que Jesus realizou milagres pelo 

poder de Deus. 

● Mas isso não basta….

● Tradução da resposta de Jesus : “Não me importa se você viu os milagres com os 

próprios olhos. Quero que você experimente o milagre em seu coração” 

● A conversão é realizada em nós pelo Espírito Santo.

https://www.bibliaonline.com.br/naa/jo/3/3+


O ESPÍRITO SANTO APLICA:

“O Espírito Santo é o elo pelo qual Cristo efetivamente nos une a si” - João Calvino.

“Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita 

em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo 

está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, 

por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre 

os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo 

mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês.”  Romanos 8:9-11

● O Espirito Santo é o Espirito de adoção, que nos torna filhos de Deus Pai, unido-nos a 

Cristo nosso irmão.

● Deus pelo seu Espírito, rasgou em nós as vestimentas sujas do “primeira Adão” e nos 

deu novas vestes (limpas e puras) de seu filho Jesus “segundo Adão”. Rm5

https://www.bibliaonline.com.br/naa/rm/8/9-11+


O ESPÍRITO SANTO GLORIFICA:

“Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará 

por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para 

acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês.

Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e 

anunciar isso a vocês.” - João 16:13-15

1. A missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo.

2. Guiará em toda a verdade - A verdade se refere a tudo ligado a Jesus Cristo, o caminho 

a verdade e a vida.

J.I Packer : “A mensagem do Espírito nunca é: ‘ Olhem para mim, escutem-me, venham a 

mim, conheçam-me’ mas sempre: ‘Olhem para ele, vejam a sua glória, ouçam-no, ouçam 

sua palavra, vão para ele e tenham vida, conheçam-no e tenham o seu dom de alegria e 

paz”

https://www.bibliaonline.com.br/naa/jo/16/13-15+


O ESPÍRITO SANTO SANTIFICA:

“Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da Diáspora no Ponto, na 

Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em 

santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a 

graça e a paz lhes sejam multiplicadas.” 1 Pedro 1:1,2

O Espírito Santo santifica de duas maneiras:

1. Ele nos separa em Cristo para que sejamos purificados por seu sangue.

2. Ele opera em nós para que sejamos obedientes à Jesus Cristo.

a. Pela santificação do Espírito foi nos dada nova posição (antes escravos do pecado, 

agora filhos de Deus) e nos reveste de poder - Rm 8.9-13

O Espírito Santo nos reveste de poder de dentro para fora.

https://www.bibliaonline.com.br/naa/1pe/1/1,2+


O ESPÍRITO SANTO EQUIPA:

● O Espírito Santo não somente nos dá poder para viver conforme Cristo, ele nos equipa 

para serviço como o de Cristo. Ele nos enche de ousadia, coragem, sabedoria, fé e 

alegria (At 6.3; 11.24; 13.52)

● O Espírito Santo é quem distribui os DONS aos cristãos individualmente, conforme ele 

quer.

○ O propósito dos dons espirituais não é impressionar nem mesmo prover uma 

poderosa experiencia pessoal. A manifestação do Esprírito é para o bem comum e 

edificação da igreja (1Cor 1.27; 14.12). 

● Todo mundo é dotado pelo Espírito para o serviço.

“A igreja não é como ir ao cinema assistir um filme de ação. É mais como ser soldado no 

exército. Todo soldado tem de fazer a sua parte, e ficar sentado comendo pipoca enquanto 

seus colegas soldados estão nas lutas nas trincheiras não vale” Kevin Deyoung



O ESPÍRITO SANTO PROMETE:

“Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, 

tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o 

penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.”

Efésios 1:13,14

O que significa ser selado? Um selo no mundo antigo fazia três coisas:

1. O selo autenticava - pense numa carta com a estampa oficial do rei autenticada.

2. O selo tornava seguro - pense em um ferro de marcar gado para guardá-los em 

segurança dos ladrões.

3. Um selo marcava a propriedade - Pense naquele caro marcador que faz uma impressão 

de alto relevo na primeira página de seus livros.

https://www.bibliaonline.com.br/naa/ef/1/13,14+

