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DEUS - NOSSO QUERIDO PAI

Não há nenhum texto da Bíblia que tente provar a existência de Deus. Isso acontece por uma razão muito 
lógica, Deus é real, Ele é o criador de tudo o que existe, inclusive da raça humana. A Bíblia parte da 
simples realidade que Deus criou o universo e tudo o que nele existe. "No princípio, criou Deus os céus e a 
terra.” Gênesis 1:1. É como se o autor do Gênesis dissesse: "É só isso!!! Não preciso explicar mais nada.”

Há um exército de pessoas que tentam explicar a existência de Deus e há outro exército que tentam 
provar a não existência de Deus. Há aqueles que são simplistas demais e há aqueles que complicam tanto 
que parece que ser impossível compreender que Deus existe e como Ele é. Santo Agostinho chegou a ver 
em um sonho que seria mais fácil transportar toda a água do mar usando um dedal que entender a Deus e 
a trindade. Outros dizem que depender da sabedoria humana para estudar e aprender acerca de Deus, é 
como tentar estudar as estrelas e constelações utilizando uma lupa.

Há no mundo hoje uma legião de pessoas em todas as áreas do conhecimento humano tentando provar 
que Deus não existe. Para isso se valem de todas as técnicas e recursos da ciência humana. Apresentam 
dados científicos e estudos detalhados dizendo que a lógica contradiz o texto bíblico. Eles só se esquecem 
de um detalhe, a ciência tem recursos muito limitados e que estão em constante mudança. Os cientistas já 
estabeleceram como certo e comprovado dados que tempo depois foram totalmente rechaçados. Já 
pregaram que as doenças eram excesso de sangue no corpo e tratavam cortando os pulsos dos 
pacientes, já disseram que era o Sol que girava ao redor da Terra, já disseram que era impossível seres 
invisíveis a olho nu serem capaz de matar pessoas. Hoje é fácil olhar para trás, perceber e até rir dos erros 
do passado, mas isso me diz que o conhecimento humano é extremamente limitado. O que hoje é pregado 
como verdade absoluta, daqui a alguns anos é tratado apenas como mais um engano do passado. Querer 
enquadrar um Deus magnífico e supremo dentro dos limites do conhecimento humano é impossível. Por 
mais que a ciência humana tenha desenvolvido, Deus é muito grande para ser restrito a ela.

Muitos duvidam da existência de Deus porque só acreditam no pode ser visto e tocado. Os cientistas só 
crêem no que pode ser reproduzido e repetido em laboratório. Isso é limitado demais. Como reproduzir em 
laboratório os “atos de Deus”? Como criar luz sem nenhuma matéria pré-existente? Como criar plantas e 
animais apenas com o som da voz, sem nenhum outro equipamento? Como trazer a vida uma modelagem 
de barro apenas com um sopro no nariz?? Vida só vem de Deus.

Se para ser cientificamente aceito precisa ser reproduzido em laboratório, a vida não existe. Cientistas 
conseguem copiar vida, mas não criar. É possível reproduzir, copiar, clonar, mas não criar - vida só vem de 
vida. Ao criar Dolly, a ovelha clonada, as manchetes diziam: “Não precisamos de Deus…”, “Somos o 
próprio Deus…”, etc. Não se trata de copiar, mas de criar. Só Deus pode criar vida! Podemos copiar, 
modificar, mesclar, destruir, mas não criar. Então não posso repetir tudo o que existe em laboratório. Não 
posso criar ovos em laboratório, não posso criar amor em laboratório, não posso criar o mundo em 
laboratório.

Não se trata de descartar a ciência, pelo contrário, Deus deu inteligência ao homem e permite todo esse 
desenvolvimento de conhecimento que temos hoje. Ele mesmo já havia dito que a ciência se multiplicaria 
(Daniel 12:4). Os estudos científicos tem nos ajudado muito e trazido qualidade de vida. Todos 
desfrutamos destas descobertas e das facilidades trazidas por ela. É importante dizer também que muitas 
descobertas científicas tem reforçado a veracidade do texto bíblico e a literalidade da criação e dos 
episódios narrados nas Escrituras. O problema é só enxergar estudos que descartam a existência de 
Deus, enquanto muitos cientistas têm chegado a conclusão que não é possível existir tudo o que 
conhecemos sem uma mente superior guiando todo esse processo. Ou seja, se olharmos bem de perto, a 
própria ciência nos levará para os braços do Senhor.



Além disso, o próprio Deus nunca defendeu uma fé cega. Ele tomou todos os cuidados para nos dar 
evidências suficientes que embasassem nossa fé. O Senhor entende nossas limitações e usa o 
conhecimento humano para encontrar as pistas deixadas por Ele que sustentam de maneira lógica a 
aquilo que cremos. Após Sua ressurreição, ao se aproximar dos discípulos, Cristo chamou a Tomé para 
que tocasse em Suas mãos e em Seu lado - para sentir as marcas da cruz e crer que era Ele de fato (João 
20:27). Porém o próprio Cristo falou que Tomé acreditou porque viu, mas que seriam felizes aqueles que 
não viram e creram mesmo assim (João 20:29). Ou seja, posso e devo buscar evidencias para aquilo que 
creio, mas isso não descarta o elemento da fé, necessária para qualquer coisa na vida. Não é porque não 
posso ver algo que isso não existe.

Se só creio naquilo que posso ver e tocar, preciso descartar o ar, o amor e a grande maioria dos 
sentimentos, pois não posso vê-los. Mas não preciso ver e nem tocar nada para saber se o ar 
condicionado de uma sala esta ligado ou desligado. Não preciso de muitas evidencias para saber se 
alguém está apaixonado ou com raiva. Assim também não preciso de muito tempo para ter certeza que 
Deus existe e é real na vida de cada um de Seus filhos. Certa vez, um professor disse não crer em Deus 
uma vez que não podia vê-lo. Conta a história que os alunos ficaram sem resposta até que um menino 
disse ao professor lamentar o fato de o acadêmico ser um anencéfalo (pessoa sem cérebro). O professor 
refutou a ideia do menino mostrando ser absurda sua teoria. O menino então respondeu que não podia 
crer que seu mestre possuía de fato um cérebro uma vez que ele não podia vê-lo. Embora simples, esse 
conto deixa claro que não podemos nos basear só em fatos “concretos” da vida. Precisamos ter ciência 
dos fatos que nos rodeiam, mas a vida precisa do ingrediente da fé. Não podemos ver a Deus 
pessoalmente, mas podemos sentir Sua presença em nossa vida.

Todos cremos em alguma coisa. Não existe vida sem fé. Até o ateu crê no seu “não deus” e é um fiel 
devoto desse modo de vida. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus por uma simples razão, os 
escritores bíblicos tinham certeza que Deus existe, e para eles não havia o que questionar. Do ponto de 
vista bíblico, tentar provar a exigência de Deus, é como um pai tentar provar para seu filho que ele existe e 
é real na vida do garoto. Imagine um pai que fez tudo por seu filho e depois de formado na faculdade o 
menino rejeitar o pai dizendo ser filho do macaco na jaula do zoológico. Não faz sentido, pois é 
exatamente o mesmo que fazemos com nosso Pai de amor. Não somos obra do acaso, não somos frutos 
de uma explosão, não evoluímos de uma ameba, não somos tataranetos de um chimpanzé. Fomos 
criados a imagem e semelhança de um Deus magnífico e poderoso (Gênesis 1:26), um Deus que nos 
criou porque Ele é amor (I João 4:8). Esse Deus é real e é presente na vida de Seus filhos - "eu estou com 
vocês todos os dias, até o fim dos tempos.” Mateus 28:20 (NTLH). O próprio Deus diz para sermos fieis a 
Ele e então completa: “Fazei prova de mim” Malaquias 3:10

Como Conhecer a Deus

Jesus disse: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.” Mateus 5:8, ou seja, devo 
buscar a Deus com o coração limpo e sincero, não tentando provar minhas ideias, mas buscando 
conhece-Lo, buscando a verdade. 
"Então, o que acontece com esses sábios, esses eruditos, esses brilhantes comentaristas das grandes 
questões mundiais? Deus fez com que todos eles parecessem ridículos, e mostrou que a sua sabedoria é 
uma tolice inútil. Deus, em Sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus 
através da inteligência humana. E então Ele Se manifestou e salvou todos quantos creram em Sua 
mensagem – essa mesma que o mundo considera absurda e ridícula.” (I Cor. 1:20 e 21, A Bíblia Viva)

O modo como podemos conhecer a Deus é através das páginas da Bíblia. Uma vez que os autores 
bíblicos tiveram relacionamento direto com o Criador, e por ser a Bíblia a revelação de Deus a Seus filhos, 
todo o livro nos revela sobre Deus e Seu amor por Seus filhos. A Bíblia não trata da existência de Deus, 
ela parte da impossibilidade de alguém duvidar dessa verdade, assim ela apenas revela as qualidades 
essenciais de Deus:

Os Nomes de Deus. O nome revela o caráter de seu possuidor, sua verdadeira natureza e identidade. 
Portanto, o nome de Deus representa importante aspecto na revelação de Seu caráter, natureza e 
qualidades, para os seres humanos. A importância do nome de Deus pode ser observada em numerosos 
textos. O próprio Deus declara: “Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão” (Êxo. 20:7). Davi 



cantou: “Renderei graças ao Senhor... e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo” (Sal. 7:17). 
“Santo e tremendo é o Seu nome” (Sal. 111:9). “Louvem o nome do Senhor, porque só o Seu nome é 
excelso” (Sal. 148:13). Os nomes hebraicos de Deus: 
El e Elohim (“Deus”) revelam o Seu divino poder. Retratam a Deus como o Todo-poderoso, o Deus da 
criação (Gên. 1:1; Êxo. 20:2; Dan. 9:4). 
Elyon (“Altíssimo”) e El Elyon focalizam o elevado ou exaltado status divino (Gên. 14:18-20; Isa. 14:14). 
Adonai (“Senhor”) retrata a Deus como o Legislador Poderoso (Isa. 6:1; Sal. 35:23). 
Shaddai e El Shaddai identificam o Deus Todo-poderoso, a fonte de toda bênção e conforto (Êxo. 6:3; 
Sal. 91:1). 
Yahweh, também traduzido como Jeová ou Senhor, salienta a fidelidade e graça de Deus na manutenção 
do concerto (Êxo. 15:2 e 3; Osé. 12:5 e 6). Em Êxodo 3:14, Yahweh descreve a Si próprio como “Eu sou o 
Que Sou” ou “Eu Serei Aquilo Que Serei”, indicando a inalterabilidade do relacionamento que Ele mantém 
com Seu povo. Em certas ocasiões, Deus até mesmo Se revelou de modo mais íntimo como “Pai” (Deut. 
32:6; Isa. 63:16; Jer. 31:9; Mal. 2:10) no momento em que identifica Israel como “Meu filho, Meu 
primogênito” (Êxo. 4:22; cf. Deut. 32:19).

As Atividades de Deus. Os autores bíblicos ocupam-se mais tempo em descrever o que Deus faz do que 
em dizer o que Ele é. Deus é apresentado como: 
Criador (Gên. 1:1; Sal. 24:1 e 2) 
Sustentador do mundo (Heb. 1:3) 
Redentor e Salvador (Deut. 5:6; II Cor. 5:19), que carrega sobre Si o fardo do destino último da 
humanidade. 
Ele estabelece planos (Isa. 46:11), faz predições (Isa. 46:10), concede promessas (Deut. 15:6; II Ped. 
3:9) e perdoa pecados (Êxo. 34:7). Conseqüentemente, Ele é digno de adoração (Apoc. 14:6 e 7). 
Finalmente, as Escrituras revelam a Deus como Legislador, “Rei eterno, imortal, invisível, Deus único” (I 
Tim. 1:17). 
Essas ações confirmam o conceito de que Deus é um Deus pessoal.

Os Atributos de Deus. Os autores bíblicos providenciaram informações adicionais no tocante à essência 
de Deus através de seus testemunhos quanto aos atributos divinos, tanto comunicáveis quanto 
incomunicáveis. 
Os atributos incomunicáveis incluem alguns aspectos da natureza divina de Deus, os quais não podem 
ser concedidos a seres criados. Deus possui “vida em Si mesmo” (João 5:26); portanto é Auto-existente. 
Ele possui vontade independente (Efés. 1:5) e poder próprio (Sal. 115:3). Ele é Onisciente, pois 
conhece todas as coisas (Jó 37:16; Sal. 139:1-18; 147:5; I João 3:20); na qualidade de Alfa e Ômega 
(Apoc. 1:8), Ele conhece o fim desde o princípio (Isa. 46:9-11). É Onipresente (Sal. 139:7-12; Heb. 4:13), 
e assim transcende todo o espaço. Logo, Ele Se encontra presente de modo pleno em cada região do 
espaço. Ele é eterno (Sal. 90:2; Apoc. 1:8), e assim transcende os limites do tempo, estando plenamente 
presente em todos os momentos do tempo. Deus é plenamente poderoso – Onipotente – e pode realizar 
tudo aquilo que deseja; nada Lhe é impossível (Dan. 4:17, 25 e 35; Mat. 19:26; Apoc. 19:6). Ele também é 
imutável, uma vez que é perfeito. Ele diz: “Eu, o Senhor, não mudo” (Mal. 3:6; cf. Sal. 33:11; Tia. 1:17). 
Esses atributos não podem ser comunicados porque, em certo sentido, eles definem a Deus. 
Os atributos comunicáveis de Deus resultam de Seu amorável interesse pela humanidade. Ele concede 
amor (Rom. 5:8), graça (Rom. 3:24), misericórdia (Sal. 145:9), longanimidade (II Ped. 3:15), santidade 
(Sal. 99:9), justiça (Esd. 9:15; João 17:25), galardão (Apoc. 22:12) e verdade (I João 5:20). Essas 
qualidades divinas aparecem à medida que Deus doa a Si próprio. Esses dons, contudo, não podem ser 
recebidos sem que se receba o próprio Doador.

A Singularidade e a Pluralidade de Deus

A singularidade de Deus - Deus único. O Antigo Testamento fala de um único Deus (Deut. 4:35; 6:4; Isa. 
45:5; Zac. 14:9), e o Novo Testamento reforça a mesma ênfase (Mar. 12:29-32; João 17:3; I Cor. 8:4-6; 
Efés. 4:4-6; I Tim. 2:5). Essa ênfase monoteísta não contradiz o conceito cristão de um Deus triúno ou 
Trindade – Pai, Filho e Espírito Santo; em vez disso, enfatiza que não existe um panteão com várias 
deidades.



A pluralidade de Deus - trindade. Embora o Antigo Testamento não ensine explicitamente que Deus é 
triúno, existem claras evidências, tais como uso de verbos no plural: “Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança” (Gên. 1:26); “Eis que o homem se tornou como um de nós” (Gên. 3:22); 
“Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem” (Gên. 11:7). E alguns textos fazem referência às 
três pessoas: “Agora, o Senhor Deus [Deus Pai] Me enviou a Mim [o Filho de Deus] e o Seu Espírito [o 
Espírito Santo]” (Isa. 48:16); “Pus [Deus Pai] sobre Ele [o Messias] o Meu Espírito [Espírito Santo], e Ele 
promulgará o direito para os gentios” (Isa. 42:1).

Assim, cremos que há um único Deus, formado por três pessoas distintas, ou seja, um Deus triúno. Assim 
como um triângulo tem três pontas em um único objeto, assim como duas pessoas formam um casal (uma 
só carne), ou várias pessoas (cinco, seis ou mais) formam uma única família. Três seres distintos, 
semelhantes em Suas características, se uniram em amor formando um único Deus. No batismo de Jesus 
lemos: "Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus 
descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, 
em quem me comprazo.” Mateus 3:16-17. Deus Filho sendo batizado, Deus Espírito Santo na forma de 
pomba e Deus Pai falando.

Deus Pai

Temos relativa facilidade em entender Jesus e o Espírito Santo, mas geralmente nos confundimos ao 
pensar sobre "Deus Pai”. Nossa tendência é pensar que Deus Pai é o Deus do Antigo Testamento, um 
Deus vingativo “olho por olho, dente por dente.” (Mat. 5:38 e Êxo. 21:24), um Deus guerreiro e sempre 
pronto a punir.

Acontece que o mesmo Deus que fala no Antigo Testamento, é o Deus que fala no Novo Testamento 
através de Cristo. "Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos 
profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual 
também fez o Universo." (Heb. 1:1 e 2). O que temos é uma linguagem diferente, uma maneira diferente 
de abordar a humanidade. Em cada época da história humana Deus se revela ao homem na linguagem 
que lhes é compreensível. Ou seja, há cerca de 5.000 anos atras, não adiantaria Deus tentar Se revelar a 
humanidade na linguagem usada no Novo Testamento, aquela era a única maneira deles entenderem 
santidade e salvação. Passados 3.000 anos Deus precisava Se apresentar com outra linguagem, mas o 
mesmo Deus, com o mesmo objetivo, perdoar os pecados e salvar Seus filhos. Mesmo a linguagem do 
Novo Testamento hoje precisa de adaptações para ser compreendida.

O Antigo Testamento descreve a Deus nos seguintes termos:

Um Deus Misericordioso: "Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em 
misericórdia e fidelidade; que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniqüidade, a 
transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniqüidade dos pais nos filhos e nos 
filhos dos filhos, até à terceira e quarta geração.” (Êxo. 34:6 e 7; cf. Heb. 10:26 e 27). No Sinai, Deus 
expressou Seu desejo de ser amigo de Israel, de estar com o povo. Disse Ele a Moisés: “E Me farão um 
santuário, e habitarei no meio deles” (Êxo. 25:8). Pelo fato de ser o lugar terrestre da habitação de Deus, 
esse santuário tornou-se o ponto central da experiência religiosa de Israel.

O Deus do Concerto: Ansioso por estabelecer relações duradouras, Deus celebrou solenes concertos 
com pessoas tais como Noé (Gên. 9:1-17) e Abraão (Gên. 12:1-3 e 7; 13:14-17; 15:1, 5 e 6; 17:1-8; 
22:15-18; veja o capítulo 7 deste livro). Esses concertos revelam um Deus pessoal e amorável, 
interessado nos assuntos de Seu povo.

Um Deus Redentor: Na qualidade de Deus do Êxodo, Ele conduziu miraculosamente uma nação de 
escravos rumo à liberdade. Esse grande ato redentivo representa o pano de fundo de todo o Antigo 
Testamento e constitui um exemplo de Seu ardente desejo em ser nosso Redentor. Deus não é uma 
pessoa distante, separada e desinteressada, mas Alguém muitíssimo interessado em nossas ocupações.

Os Salmos revelam de modo especial a inspiração proveniente das profundezas do amorável 
envolvimento divino: “Quando contemplo os Teus Céus, obra dos Teus dedos, e a Lua e as estrelas que 
estabeleceste, que é o homem, que dele Te lembres? e o filho do homem, que o visites?” (Sal. 8:3 e 4). 



“Eu Te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador; o meu 
Deus, o meu rochedo em que me refugio; o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte” (Sal. 
18:1 e 2). “Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito” (Sal. 22:24).

Um Deus de Refúgio: Davi vislumbrou a Deus como Alguém em quem podia encontrar refúgio – algo 
muito parecido com as seis cidades de refúgio dos israelitas, as quais abrigavam os fugitivos inocentes. O 
tema do “refúgio”, que é recorrente nos Salmos, retrata tanto a Cristo quanto ao Pai. A Divindade era um 
refúgio. “Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará no Seu pavilhão; no recôndito do Seu tabernáculo, 
me acolherá; elevar-me-á sobre uma rocha” (Sal. 27:5). “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 
presente nas tribulações” (Sal. 46:1). “Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em 
derredor do Seu povo, desde agora e para sempre” (Sal. 125:2).

O salmista expressou o anseio que sentia por maior comunhão com o seu Deus. “Como suspira a corça 
pelas correntes das águas, assim, por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, 
do Deus vivo” (Sal. 42:1 e 2). Por experiência própria, Davi testificou: “Confia os teus cuidados ao Senhor, 
e Ele te susterá; jamais permitirá que o justo seja abalado” (Sal. 55:22). “Confiai nEle, ó povo, em todo 
tempo; derramai perante Ele o vosso coração; Deus é o nosso refúgio” (Sal. 62:8). “Mas Tu, Senhor, és 
Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade” (Sal. 86:15).

Um Deus Perdoador: Depois de haver praticado um adultério e um assassinato, Davi clamou com 
profunda sinceridade: “Compadece-Te de mim, ó Deus segundo a Tua benignidade; e, segundo a multidão 
das Tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.” “Não me repulses da Tua presença, nem me 
retires o Teu Santo Espírito” (Sal. 51:1 e 11). Ele foi confortado pela segurança de que Deus é 
maravilhosamente misericordioso. “Pois quanto o Céu se alteia acima da Terra, assim é grande a Sua 
misericórdia para com os que O temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as 
nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor Se compadece dos 
que O temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó” (Sal. 103:11-14).

Um Deus de Bondade: Deus é Alguém “que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. ... O 
Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda 
o peregrino, ampara o órfão e a viúva” (Sal. 146:7-9).

Um Deus de Fidelidade: A despeito da grandeza de Deus, Israel vagueou afastado dEle durante a maior 
parte do tempo (Lev. 26; Deut. 28). Deus é retratado como estando a amar Israel da forma como um 
marido ama sua esposa. O livro de Oséias salienta pungentemente a fidelidade de Deus em face da 
flagrante infidelidade e rejeição por parte do povo. A contínua disposição perdoadora de Deus revela Seu 
caráter de incondicional amor. 
Embora Deus permitisse ao povo experimentar as calamidades decorrentes de sua infidelidade – na 
tentativa de corrigir os maus caminhos de Israel –, Ele ainda os manteve circundados de Sua misericórdia. 
Ele ainda Lhes assegurava: “Tu és o Meu servo, Eu te escolhi e não te rejeitei, não temas, porque Eu sou 
contigo; não te assombres, porque Eu sou o teu Deus; Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a 
Minha destra fiel” (Isa. 41:9 e 10). A despeito da infidelidade israelita, Deus ainda lhes prometia 
ternamente: “Mas, se confessarem a sua iniqüidade e a iniqüidade de seus pais, na infidelidade que 
cometeram contra Mim, ... se o seu coração incircunciso se humilhar, e tornarem eles por bem o castigo da 
sua iniqüidade, então, Me lembrarei da Minha aliança com Jacó, ... com Isaque, ... com Abraão” (Lev. 
26:40-42; cf. Jer. 3:12).

Um Deus de Salvação e Vingança: A descrição que o Antigo Testamento faz de Deus como um Deus de 
vingança, deve ser compreendida no contexto da destruição de Seu povo fiel por parte dos ímpios. Através 
do tema do “dia do Senhor” os profetas revelaram os atos de Deus em favor de Seu povo no tempo do fim. 
Trata-se de um dia de salvação para o Seu povo, mas um dia de vingança de seus inimigos, os quais 
serão destruídos. “Dizei aos desalentados de coração: Sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A 
vingança vem, a retribuição de Deus; Ele vem e vos salvará” (Isa. 35:4).

Um Deus que é Pai: Dirigindo-se a Israel, Moisés referiu-se a Deus como o Pai daquele povo, o qual 
havia operado a sua redenção: “Não é Ele teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu?” (Deut. 32:6). 
Através da redenção, Deus adotou Israel como Seu filho. Isaías escreveu: “Ó Senhor, Tu és nosso 
Pai” (Isa. 64:8; cf. 63:16). Através de Malaquias, Deus estabelece o vínculo entre Sua paternidade e o 
papel que desempenhou como Criador: “Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo 



Deus?” (Mal. 2:10). Deus é nosso Pai tanto através da criação quanto através da redenção. Quão 
extraordinária é esta verdade!

O Novo Testamento descreve ao Pai nos seguintes termos:

O Pai de Toda a Criação: Paulo identifica o Pai, distinguindo-O de Jesus Cristo: “Todavia, para nós há um 
só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas... e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as 
coisas, e nós também, por Ele” (I Cor. 8:6; cf. Heb. 12:9; João 1:17). O apóstolo testifica: “Por esta causa 
me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no Céu como sobre a 
Terra” (Efés. 3:14 e 15).

O Pai de Todos os Crentes: Nos tempos do Novo Testamento este relacionamento espiritual de pai-filhos 
existe não entre Deus e a nação israelita, senão entre Deus e o crente individual. Jesus apresentou as 
linhas-mestras desse relacionamento (Mat. 5:45; 6:6-15), o qual é estabelecido mediante a aceitação que 
o crente faz de Jesus Cristo (João 1:12 e 13). 
Através da redenção operada por Cristo, os crentes são adotados como filhos de Deus. O Espírito Santo 
propicia a facilitação desse relacionamento. Cristo veio “para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de 
que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito 
de Seu filho, que clama: Aba, Pai!” (Gál. 4:5 e 6; cf. Rom. 8:15 e 16).

Jesus Revela o Pai: Jesus – Deus Filho – ofereceu a mais profunda visão do Pai quando – na qualidade 
de auto-revelação divina – Se tornou em carne humana (João 1:1 e 14). João declara: “Ninguém jamais 
viu a Deus; o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem O revelou” (João 1:18). Disse Jesus: “Eu 
desci do Céu” (João 6:38). “Quem Me vê a Mim vê o Pai” (João 14:9). Conhecer Jesus é conhecer o Pai. 
A epístola aos Hebreus salienta a importância desta revelação pessoal. “Havendo Deus, outrora, falado 
muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a 
quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o Universo. Ele... é o resplendor da 
glória e a expressão exata do Seu Ser” (Heb. 1:1-3).

Deus Filho

Por ter sido o agente da criação da Terra (João 1:1-3), Jesus ficou responsável por todos assuntos da 
Terra. Sendo assim, Ele é o personagem central da Bíblia (João 5:39) e a pessoa da trindade mais 
estudada, mais discutida e mais conhecida por nós. A linguagem de “Pai" e “Filho" referindo-se as duas 
pessoas estudadas até aqui não reflete a verdadeira relação entre eles, mas foi adotada com fim didático, 
para ensinar a humanidade como deve ser o relacionamento Deus/homem. Jesus ensinou isso dizendo: 
“Eu e o Pai somos um.” João 10:30, ou seja, não há diferença entre um e outro, os dois são a mesma 
natureza sem hierarquia.

Jesus é verdadeiramente Deus:

Cristo possui atributos divinos: Ele é onipotente. Ele afirmou que o Pai Lhe concedera “toda a 
autoridade... no Céu e na Terra” (Mat. 28:18; cf. João 17:2).Ele é onisciente, Nele, diz Paulo, “todos os 
tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos” (Col.2:3). Jesus testificou de Sua onipresença 
com a afirmação: “Eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos” (Mat. 28:20); ou, 
ainda, com esta: “Onde estiverem dois ou três reunidos em Meu nome, ali estou no meio deles” (Mat. 
18:20). 
O livro aos Hebreus atesta de Sua imutabilidade, ao declarar: “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o 
será para sempre” (Heb. 13:8). 
Ele declarou possuir vida própria (vida em Si mesmo) (João 5:26); e João testificou: “A vida estava nEle e 
a vida era a luz dos homens” (João 1:4). A taxativa afirmação de Cristo: “Eu sou a ressurreição e a 
vida” (João 11:25), deixa claro que nEle a vida é “original, não-emprestada, não- derivada.” 
Santidade constitui parte de Sua natureza. Durante a anunciação, o anjo disse a Maria: “Descerá sobre ti 
o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a Sua sombra; por isso, também o ente santo 
que há de nascer será chamado Filho de Deus” (Luc. 1:35). À vista da presença de Cristo, os demônios 
clamavam: “Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és: o Santo 
de Deus!” (Mar. 1:24). 



Ele é amor. João escreveu: “Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a Sua vida por nós” (I João 3:16). 
Ele é eterno. Isaías identificou-O como o “Pai da Eternidade” (Isa. 9:6). Miquéias referiu-Se a Ele como 
Aquele “cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade” (Miq. 5:2). Paulo situa a 
Sua existência como sendo “antes de todas as coisas” (Col. 1:17) e João declara: “Ele estava no princípio 
com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e, sem Ele, nada do que foi feito se fez” (João 
1:2 e 3).

Seus poderes divinos e prerrogativas: As obras de Deus são atribuídas a Jesus. Ele é identificado tanto 
como Criador (João 1:3; Col. 1:16) quanto como Sustentador – “nEle, tudo subsiste” (Col. 1:17; Heb. 
1:3). Ele é capaz de ressuscitar os mortos com Sua voz (João 5:28 e 29) e julgará o mundo no final de 
todas as coisas (Mat. 25:31 e 32). Ele perdoou pecados (Mat. 9:6; Mar. 2:5-7).

Seus nomes divinos: Seus nomes revelam Sua natureza divina. Emanuel significa “Deus conosco” (Mat. 
1:23). Tanto os crentes quanto os demônios dirigiram-Se a Ele como o Filho de Deus (Mar. 1:1; Mat. 8:29; 
cf. Mar. 5:7). O sagrado nome divino do Antigo Testamento, Jeová – ou Yahweh – é aplicado a Jesus. 
Mateus utilizou as palavras de Isaías 40:3: “Preparai o caminho do Senhor”, a fim de descrever a obra 
preparatória para a missão de Cristo (Mat. 3:3). E João identificou Jesus com o Senhor dos exércitos 
assentado em Seu trono (Isa. 6:1 e 3; João 12:41).

Seu reconhecimento divino: João retratou a Jesus como o divino Verbo que “Se fez carne” (João 1:1 e 
14). Tomé reconheceu o ressurreto Cristo como “Senhor meu e Deus meu” (João 20:28). Paulo referiu-se 
a Ele como Aquele que “é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre” (Rom. 9:5); o livro de Hebreus 
identifica-O como Deus e Senhor da Criação (Heb. 1:8 e 10).

Seu testemunho pessoal: O próprio Jesus pretendeu igualdade com Deus. Identificou-Se a Si próprio 
como o “EU SOU” (João 8:58), o Deus do Antigo Testamento. Ele Se dirigiu a Deus como “Meu 
Pai” (João 20:17) em vez de “nosso Pai”. Em Sua declaração: “Eu e o Pai somos um” (João 10:30), Ele 
deixa claro que era “um em substância” com o Pai, “possuindo os mesmos atributos.”

Subentendida Sua igualdade com Deus: Sua igualdade com Deus Pai acha-se subentendida na 
fórmula batismal (Mat. 28:19), na bênção apostólica plena (II Cor. 13:13), em Seus conselhos de 
despedida (João 14-16), e na exposição feita por Paulo no tocante aos dons espirituais (I Cor. 12:4-6). 
As Escrituras descrevem a Jesus como o resplendor da glória de Deus “e a expressão exata do Seu 
Ser” (Heb. 1:3). Quando solicitado a revelar a Deus Pai, Jesus replicou: “Quem Me vê a Mim vê o 
Pai” (João 14:9).

Ele é adorado como Deus: As pessoas adoraram-nO (Mat. 28:17; cf. Luc. 14:33); “todos os anjos de 
Deus O adorem” (Heb. 1:6). Paulo escreveu: “Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos Céus, 
na Terra e debaixo da Terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor” (Filip. 2:10 e 11). Várias 
bênçãos atribuem a Cristo a “glória para todo o sempre” (Heb. 13:21; cf. II Tim. 4:18; II Ped. 3:18).

Sua natureza divina – uma necessidade: Cristo reconciliou a humanidade com Deus. As pessoas 
necessitavam de uma perfeita revelação do caráter de Deus, de modo a poderem desenvolver 
relacionamento pessoal com Ele. Cristo preencheu essa necessidade mediante a exposição que fez da 
glória de Deus (João 1:14). “Ninguém jamais viu a Deus; o Deus Unigênito, que está no seio do Pai, é 
quem O revelou” (João 1:18; cf. 17:6). Jesus testificou: “Quem Me vê a Mim vê o Pai” (João 14:9). 
Dependendo totalmente do Pai (João 5:30), Jesus utilizou poder divino para revelar o amor de Deus. 
Através de poder divino, revelou-Se a Si próprio como o amorável Salvador enviado pelo Pai a fim de 
curar, restaurar e perdoar pecados (Luc. 6:19; João 2:11; 5:1-15 e 36; 11:41-45; 14:11; 8:3-11). Jamais, 
entretanto, executou Ele um milagre a fim de poupar-Se a qualquer sacrifício pessoal e dos sofrimentos 
que as demais pessoas teriam experimentado em semelhantes situações. 
Jesus Cristo é “um em natureza, caráter, propósito” com Deus Pai. Ele é verdadeiramente Deus.

Jesus é verdadeiramente Homem:

Seu nascimento humano: “O Verbo Se fez carne e habitou entre nós” (João 1:14). No texto, “carne” 
significa “natureza humana”, ou seja, uma natureza inferior à natureza celestial que Ele possuía. Em 
termos bastante claros, Paulo declara: “Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher” (Gál. 4:4; cf. Gên. 
3:15). Cristo foi feito “semelhança de homens” e foi “reconhecido em figura humana” (Filip. 2:7).



Seu desenvolvimento humano: Jesus achava-Se sujeito às leis do desenvolvimento humano; Ele 
“crescia... em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens” (Luc. 2:40 e 52). À idade de 
doze anos, tornou-Se consciente de Sua divina missão (Luc. 2:46-49). Ao longo de Sua infância, manteve-
Se sujeito aos pais (Luc. 2:51).

Ele foi identificado como “homem”: João Batista e Pedro referiram-Se a Ele como “homem” (João 1:30; 
cf. Atos 2:22). Paulo fala da “graça de um só homem, Jesus Cristo” (Rom. 5:15). Ele é o “Homem” que 
obteve “a ressurreição dos mortos” (I Cor. 15:21); é o “Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, 
homem” (I Tim. 2:5). Dirigindo-Se a Seus inimigos, Ele próprio identificou-Se como homem: “Vós procurais 
matar-Me, um Homem que vos tem falado a verdade que ouvi de Deus” (João 8:40, Revised Standard 
Version). 
O título que Jesus preferentemente atribuiu a Si mesmo foi “Filho do homem” (Mat. 8:20; 26:2), tendo-o 
utilizado cerca de 77 vezes. Esse título chamava a atenção para o relacionamento que Ele mantinha com 
a Divindade. O nome “Filho do homem” enfatiza a Sua solidariedade com a raça humana através da 
encarnação por Ele experimentada.

Suas características humanas: Deus criou os homens um pouco menores que os anjos (Heb. 2:7). 
Similarmente as Escrituras apresentam a Cristo como Alguém “que, por um pouco, [foi] ... feito menor que 
os anjos” (Heb. 2:9). Sua natureza humana era proveniente de criação e não possuía poderes 
sobrenaturais. 
Cristo deveria ser plenamente humano; isto representava uma parte de Sua missão. Sendo-Lhe requerido 
que possuísse as características essenciais da natureza humana, Ele foi feito “carne e sangue” (Heb. 
2:14). “Em todas as coisas” Cristo Se tornou “semelhante” aos seres humanos (Heb. 2:17). Sua natureza 
humana possuía as mesmas susceptibilidades mentais e físicas do restante da humanidade: fome, sede, 
cansaço e ansiedade foram por Ele experimentadas (Mat. 4:2; João 19:28; 4:6; Mat. 26:21; 8:24). 
Jesus experimentou a morte (João 19:30 e 34). Ressuscitou, não como um espírito, mas apresentando um 
corpo (Luc. 24:36-43).

Deus Espírito Santo

A Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa, e não uma força ou poder impessoal. Afirmações 
como esta: “Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós” (Atos 15:28), revelam que os cristãos primitivos O 
vislumbravam como uma pessoa. Cristo igualmente falou dEle como uma pessoa distinta. “Ele Me 
glorificará”, disse Jesus, “porque há de receber do que é Meu e vo-lo há de anunciar” (João 16:14). As 
Escrituras, referindo-se ao Deus triúno, descrevem o Espírito como uma pessoa (Mat. 28:19; II Cor. 13:13). 
O Espírito Santo possui personalidade. Ele contende (Gên. 6:3), ensina (Luc. 12:12), convence (S: João 
16:8), dirige os assuntos da igreja (Atos 13:2), auxilia e intercede (Rom. 8:26), inspira (II Ped. 1:21) e 
santifica (I Ped. 1:2). Essas atividades não podem ser executadas por um mero poder, influência ou 
atributo de Deus. Somente uma pessoa pode empreendê-las.

O Espírito Santo É Verdadeiramente Deus: Pedro mostrou a Ananias que, mentindo ao Espírito Santo, 
ele mentira “não... aos homens, mas a Deus” (Atos 5:3 e 4). Jesus definiu o pecado imperdoável como 
sendo a “blasfêmia contra o Espírito”, dizendo: “Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do 
homem, ser-lhe-á isso perdoado; mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso 
perdoado, nem neste mundo nem no porvir” (Mat. 12:31 e 32). Tal afirmação somente pode ser verdadeira 
se o Espírito Santo realmente é Deus.

As Escrituras associam atributos divinos ao Espírito Santo. 
Ele é vida: Paulo refere-se a Ele como o “Espírito da vida” (Rom. 8:2). 
Ele é verdade: Cristo identificou-O como o “Espírito da verdade” (João 16:13). 
Amor e santidade: constituem parte de Sua natureza as expressões “amor do Espírito” (Rom. 15:30) e “o 
Espírito de Deus” (Efés. 4:30). 
O Espírito Santo é onipotente. Distribui os dons espirituais “como Lhe apraz, a cada um, 
individualmente” (I Cor. 12:11). É onipresente. Ele irá “habitar” com Seu povo “para sempre” (João 14:16). 
Ninguém pode escapar de Sua influência (Sal. 139:7-10). É também onisciente, uma vez que “o Espírito a 
todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus” e “as coisas de Deus, ninguém as 
conhece, senão o Espírito de Deus” (I Cor. 2:10 e 11). 



As obras de Deus são também associadas ao Espírito Santo. Tanto a criação quanto a ressurreição 
envolveram-nO. Disse Jó: “O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-poderoso me dá vida” (Jó 33:4). 
O salmista acrescenta: “Envias o Teu Espírito e eles são criados” (Sal. 104:30). Paulo exclamou: “Se 
habita em vós o Espírito dAquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou 
a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Seu Espírito, que em 
vós habita” (Rom. 8:11).

O Espírito Santo é considerado em pé de igualdade com o Pai e o Filho na fórmula batismal (Mat. 28:19), 
na bênção apostólica (II Cor. 13:13) e na dissertação a respeito dos dons espirituais (I Cor. 12:4-6).

A Missão do Espírito Santo

No anoitecer do dia anterior a Sua morte, as palavras proferidas por Cristo no tocante a Sua partida, 
encheram os discípulos de perturbação. Ele lhes assegurou imediatamente que haveria de mandar-lhes o 
Espírito Santo como Seu representante pessoal. Eles não ficariam órfãos (João 14:18).

A Origem da Missão: O Novo Testamento revela o Espírito Santo de uma forma única e singular. Ele é 
identificado como o “Espírito de Jesus” (Atos 16:7), “Espírito de Seu Filho” (Gál. 4:6), “Espírito de 
Deus” (Rom. 8:9), o “Espírito de Cristo” (Rom. 8:9; I Ped. 1:11) e o “Espírito de Jesus Cristo” (Filip. 1:19). 
Quem deu origem à missão do Espírito Santo – Jesus Cristo ou o Pai?  
Quando Cristo revelou a origem da missão do Espírito Santo ao mundo perdido, mencionou duas fontes. 
Em primeiro lugar, referiu-Se ao Pai: “Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, ... o Espírito da 
verdade” (João 14:16 e 17; cf. 15:26, onde lemos: “da parte do Pai”). O batismo com o Espírito Santo é 
chamado de “a promessa do Pai” (Atos 1:4). Em segundo lugar, Cristo fez menção de Si próprio: “Eu vo-lo 
enviarei [ao Espírito Santo]” (João 16:7). Portanto, o Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho.

Sua Missão ao Mundo: Somente podemos reconhecer a soberania de Cristo se estivermos sob a 
influência do Espírito Santo. Paulo disse: “Ninguém pode dizer: Senhor Jesus!, senãopelo Espírito 
Santo” (I Cor.12:3). É-nos concedida a certeza de que, através do Espírito Santo, Cristo, a “verdadeira 
luz, ... ilumina a todo homem” (João 1:9). Sua missão é convencer “o mundo do pecado, da justiça e do 
juízo” (João 16:8). 
Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos conduz a uma profunda convicção do pecado, especialmente do 
pecado de não aceitarmos a Cristo (João 16:9). Em segundo lugar, o Espírito insiste em que todos 
aceitem a justiça de Cristo. Em terceiro lugar, o Espírito nos adverte da realidade do julgamento, o que 
representa uma poderosa ferramenta para despertar as mentes obscurecidas pelos pecados, dando-lhes 
consciência da necessidade de arrependimento e conversão. 
Uma vez que nos arrependemos, podemos experimentar o novo nascimento através do batismo da água 
e do Espírito Santo (João 3:5). Nossa vida passa a ser uma nova vida, pois nos tornamos o lugar de 
habitação do Espírito de Cristo.

Sua Missão em Favor dos Crentes: A maioria dos textos referentes ao Espírito Santo diz respeito a Seu 
relacionamento com o povo de Deus. Sua santificadora influência conduz à obediência (I Ped. 1:2), mas 
ninguém pode continuar recebendo Sua presença permanente sem preencher certas condições. Pedro diz 
que Deus concedeu Seu Espírito àqueles que Lhe obedecem continuamente (Atos 5:32). Dessa forma, os 
crentes são advertidos contra o resistir, entristecer ou apagar o Espírito (Atos 7:51; Efés. 4:30; I Tess. 
5:19).

O que faz o Espírito Santo em favor dos crentes?  
Ele os assiste. Ao apresentar o Espírito Santo, Jesus O identificou como “outro Parakletos” (João 14:16). 
Essa palavra grega tem sido traduzida como “Ajudador”, “Confortador”, “Consolador”, “Conselheiro” e pode 
também significar “Intercessor”, “Mediador” ou “Advogado”. 
O Espírito nos guia a Cristo e manifesta-nos a graça de Cristo. Isso explica por que o Espírito Santo é 
identificado como “Espírito da graça” (Heb. 10:29). Uma de Suas maiores contribuições é a aplicação da 
redentora graça de Cristo à vida das pessoas (I Cor. 15:10). 
Ele revela a verdade de Cristo. Cristo mencionou o Espírito Santo como o “Espírito da verdade” (João 
14:17; 15:26; 16:13). Sua função inclui o ato de trazer à nossa lembrança “todas as coisas... que vos tenho 
dito” (João 14:26) e guiar-nos “em toda a verdade” (João 16:13). Sua mensagem testifica de Jesus Cristo 
(João 15:26). Cristo afirmou: “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” (João 16:13 e 14). 
Ele traz a presença de Cristo. Ele não somente apresenta a verdade de Cristo, mas traz a própria 
presença de Cristo. Jesus disse: “Convém-vos que Eu vá, porque, se Eu não for, o Consolador [o Espírito 
Santo, de acordo com João 14:16 e 17] não virá para vós outros; se, porém, Eu for, Eu vo-lo 
enviarei” (João 16:7). 
Na encarnação o Espírito Santo trouxe a presença de Cristo a uma pessoa – Maria. No Pentecostes, o 
Espírito trouxe o vitorioso Cristo ao mundo. As promessas de Jesus – “De maneira alguma te deixarei, 
nunca jamais te abandonarei” (Heb. 13:5) e “Eis que estou convosco todos os dias” (Mat. 28:20) – 
deveriam cumprir-se através do Espírito Santo. Por essa razão, o Novo Testamento atribui ao Espírito 
Santo um título que Ele jamais recebe no Antigo Testamento – “o Espírito de Jesus” (Filip. 1:19). 
Ele conduz a operação da igreja. Uma vez que o Espírito Santo traz a própria presença de Cristo, Ele é 
o verdadeiro Vigário de Cristo na Terra. Sendo o verdadeiro centro de autoridade em termos de fé e 
doutrina, os caminhos pelos quais Ele conduz a Igreja por certo estarão em pleno acordo com a Bíblia. 
O Espírito Santo achava-Se intimamente envolvido na administração da igreja apostólica. Ao selecionar 
missionários, a igreja obteve Sua orientação através da oração e do jejum (Atos 13:1-4). Os indivíduos 
escolhidos eram conhecidos por sua disposição em aceitar a direção do Espírito. O livro de Atos os 
descreve como “cheio do Espírito Santo” (Atos 13:9; cf. verso 52). Suas atividades achavam-se sob o 
controle do Espírito (Atos 16:6 e 7). Paulo fez recordar aos líderes da igreja que eles haviam sido 
colocados nas respectivas posições pelo Espírito Santo (Atos 20:28). 
O Espírito Santo desempenhou papel importante na solução de sérias dificuldades que ameaçaram a 
unidade da Igreja. Efetivamente, a Escritura apresenta as decisões do primeiro concílio da Igreja com as 
palavras: “Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós...” (Atos 15:28). 
Ele concede dons especiais à Igreja. O Espírito Santo derramou dons especiais sobre a igreja. Nos 
tempos do Antigo Testamento, “o Espírito do Senhor” veio “sobre” indivíduos, concedendo-lhes poderes 
extraordinários com os quais puderam libertar a Israel (Juí. 3:10; 6:34; 11:29; etc.). Concedeu igualmente a 
habilidade de profetizar (Núm. 11:17, 25 e 26; II Sam. 23:2). O Espírito veio sobre Saul e Davi quando 
foram ungidos como líderes do povo de Deus (I Sam. 10:6 e 10; 16:13). A algumas pessoas, a infusão do 
Espírito Santo concedeu dons artísticos especiais (Êxo. 28:3; 31:3; 35:30-35). 
Da mesma forma, na igreja cristã primitiva foi o Espírito Santo quem repartiu os dons que Cristo concedeu 
à Sua igreja. O Espírito distribuiu esses dons aos crentes de acordo com Sua vontade, de modo a 
beneficiar toda a igreja (Atos 2:38; I Cor. 12:7-11). Ele providenciou o poder especial necessário para que a 
proclamação do Evangelho chegasse “até aos confins da Terra” (Atos 1:8; veja o capítulo 16 deste livro). 
Ele ocupa o coração dos crentes. A pergunta incisiva de Paulo aos crentes de Éfeso: “Recebestes, 
porventura, o Espírito Santo quando crestes?” (Atos 19:2), representa uma questão crucial para todo 
aquele que crê. Ao receber uma resposta negativa daqueles discípulos, o apóstolo repousou as mãos 
sobre eles e então lhes foi concedido o batismo do Espírito Santo (Atos 19:6). O incidente demonstra que 
a convicção de pecado que é trazida à luz pelo Espírito Santo e a infusão da vida com o Santo Espírito, 
são duas coisas diferentes. 
Jesus salientou a necessidade de sermos nascidos da água e do Espírito (João 3:5). Justamente antes da 
ascensão, Ele ordenou que os novos conversos fossem batizados “em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo” (Mat. 28:19). Em harmonia com essa ordem, Pedro pregou que “o dom do Espírito Santo” 
deveria ser recebido através do batismo (Atos 2:38). Paulo confirma a importância do batismo do Espírito 
Santo (veja o capítulo 14 deste livro) através de um urgente apelo no sentido de que os crentes fossem 
cheios do Espírito (Efés. 5:18). 
O recebimento interior do Espírito Santo, que nos transforma à imagem de Deus, prossegue a obra de 
santificação que em nós iniciou através do novo nascimento. Deus nos salvou de acordo com Sua 
misericórdia, “mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós 
ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador” (Tito 3:5 e 6). 
O Espírito é vital. Todas as mudanças que Jesus Cristo opera em nós, advêm-nos pela operação do 
Espírito. Na qualidade de crentes deveríamos reconhecer constantemente que, sem o Espírito, não 
seremos capazes de empreender coisa alguma (João 15:5).

Nos dias atuais, o Espírito Santo dirige nossa mente para o maior dom de amor do Pai, manifestado em 
Seu Filho. Ele insiste em que não resistamos a Seus apelos, mas aceitemos o único meio pelo qual 
podemos ser reconciliados com nosso amorável e gracioso Pai.


