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Ter amigos é uma das grandes necessidades do ser humano. Como 
é doloroso perder um amigo. Como é triste não ter amigos. Como é 
satisfatório contar com um bom amigo.

O Companheiro da Nova Vida

O Espírito Santo

PERGUNTA: Você tem ou teve um bom amigo? Qual a experiência mais significativa que você vivenciou com 
ele?

A relação de Jesus com seus discípulos durante o seu ministério na Palestina foi de amizade. Ele disse, em certa 
ocasião: Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz; mas chamo 
vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu pai, João 15.15. A razão dessa amizade estava 
no fato de Jesus confiar em seus discípulos, apesar de serem falhos, a ponto de compartilhar com eles de sua 
intimidade. Confiança é a base de todo e qualquer relacionamento.

Essa mesma relação de amizade que Jesus teve com aqueles homens ele deseja ter com os seus discípulos de hoje. 
Há, entretanto, uma questão quanto a isso. Jesus não está mais fisicamente na terra. Como, então, desenvolver 
um relacionamento com ele?

Questão semelhante a essa enfrentaram os primeiros discípulos. Em dado momento, Jesus lhes disse: Eu vou 
para o meu Pai. (...) Daqui a pouco o mundo não me verá mais. (...) Daqui a pouco vocês não vão me ver mais. 
(...) Eu vim do Pai e entrei no mundo. E agora deixo o mundo e vou para o Pai, João 14.12,19; 16.16,28. Com 
essas palavras, ele estava anunciando aos discípulos sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Ao ouvi-las, eles 
reagiram com tristeza, João 16.7, e um sentimento de orfandade começou a tomar-lhes o coração. Dali a poucos 
dias, o Mestre não estaria mais com eles.

Jesus, entretanto, corrigiu-lhes os sentimentos, dizendo: Não vou abandoná-los, mas voltarei para ficar com 
vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. (...) Daqui a pouco vocês não vão me ver 
mais; porém, pouco depois, vão me ver novamente, João 14.18-19; 16.16. O que Jesus quis dizer com isso? Os 
discípulos ficaram confusos com essas palavras, João 16.17-18.

PERGUNTA: Para você, o que Jesus quis dizer com essas palavras?

Jesus não quis dizer que após a sua ascensão, passados alguns dias, ele voltaria novamente para a Terra. Há, sim, 
uma promessa sobre a volta de Jesus. Contudo, isso ainda não se cumpriu e não era sobre isso que estava falando 
naquele momento. Sobre o quê, então, ele estava tratando?

Ao dizer que poucos dias depois de sua ascensão voltaria para os discípulos, Jesus não estava falando de si mesmo, 
mas de outra pessoa semelhante a ele. Ele disse: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Auxiliador, o Espírito da 
verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem 
conhecer. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês, João 14.16-17. Essa outra pessoa 
é o Espírito Santo.

Segundo Jesus, o Espírito Santo é o outro Auxiliador. O que isso quer dizer? A palavra grega correspondente a 
“outro” significa do mesmo tipo, semelhante. Já auxiliador significa companheiro, ajudador. O que Jesus quis dizer 
é que o Espírito Santo seria um substituto à sua altura no relacionamento com os discípulos. Ele e o Espírito são 
um só Deus, têm a mesma essência divina. Estar com o Espírito Santo é semelhante a estar com Jesus. O Espírito 
Santo seria o companheiro de vida deles dali em diante.
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Assim como os primeiros discípulos de Jesus tiveram o Espírito Santo por companheiro de vida, os discípulos de 
hoje também o têm. Jesus não está mais fisicamente perto de nós, mas continua conosco por meio de seu Espírito. 
Portanto, a amizade com Jesus pode ser desenvolvida hoje por meio de um relacionamento com o Espírito Santo, 
o qual não apenas está conosco, mas em nós, João 14.17. O apóstolo Paulo perguntou: Será que vocês não sabem 
que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? 1Coríntios 6.19. 
O Espírito Santo é o grande companheiro da vida cristã, não apenas porque caminha ao nosso lado, mas porque 
habita dentro de nós. Onde quer que estejamos, lá ele estará conosco.

Desenvolvimento:
Posto isso, que tal conhecermos um pouco melhor o nosso companheiro? Quem é o Espírito Santo? Qual o papel 
que ele desempenha como nosso auxiliador?

Duas são as respostas para essa pergunta:

 • O Espírito Santo é Deus;
 • O Espírito Santo é uma pessoa.

a. O Espírito Santo é Deus
PERGUNTA: Quais são algumas das características de Deus?

As três principais características de Deus são iniciadas pelo prefixo oni, que significa “todo”. Deus é onipotente, 
onipresente e onisciente, o que quer dizer que ele pode todas as coisas, está presente em todos os lugares e 
conhece todas as coisas. Assim é com o Espírito Santo.

• Onipotente - O Espírito Santo é o próprio poder de Deus. Em Lucas 1.35 está escrito: O Espírito Santo virá sobre 
você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra;

• Onipresente - Davi, o maior rei de Israel e poeta, escreveu: Aonde posso ir a fim de escapar do teu Espírito? 
Para onde posso fugir de sua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás; se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás 
também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me 
guia, ainda ali tu me ajudas, Salmo 139.7-10;

• Onisciente - Finalmente, o apóstolo Paulo escreveu: O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais 
profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o espírito que está nele é que conhece tudo a 
respeito dele. E, quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o espírito 
deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus 
nos tem dado, 1Coríntios 2.10-12.

PERGUNTA: Se o Espírito Santo é Deus, qual deve ser a nossa postura diante dele?

Se o Espírito Santo, como foi mostrado, é Deus, devemos nos portar com ele como nos portaríamos com Deus. Se a 
Deus devemos dar, por exemplo, louvor, adoração, temor e obediência, também os devemos dar ao Espírito Santo. 
Se a Deus buscamos e oramos, também devemos fazê-lo ao Espírito Santo. Tudo o que fazemos a Deus, fazemos ao 
Espírito, e tudo o que fazemos ao Espírito, fazemos a Deus. O Espírito Santo é Deus e ele, Jesus e o Pai são um.

b. O Espírito Santo é uma pessoa
PERGUNTA: Quais são as características de uma pessoa? O que faz de um ser vivo uma pessoa?

Além de Deus, o Espírito Santo também é uma pessoa. Isso quer dizer que ele tem em si qualidades que 
caracterizam uma pessoa. Três das principais características de uma pessoa são: a capacidade de amar, de se 
emocionar e de desejar.

 • O Espírito Santo ama. Em Romanos 15.30, Paulo escreveu: Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e 
pelo amor que o Espírito Santo dá, que me ajudem, orando com fervor por mim;

 • O Espírito Santo tem emoções. Paulo recomendou à Igreja de Éfeso: Não façam com que o Espírito Santo de 
Deus fique triste, Efésios 4.30;

 1  Quem é o Espírito Santo?
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 • Finalmente, o Espírito Santo tem vontade. É um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom 
diferente para cada pessoa, conforme ele quer, 1Coríntios 12.11.

PERGUNTA: Se o Espírito Santo é uma pessoa, qual deve ser a nossa postura para com ele?

Se o Espírito Santo, como foi mostrado, é uma pessoa, devemos nos portar com ele como nos portaríamos com 
pessoas. Se com pessoas nos relacionamos, devemos nos relacionar com ele. Se com pessoas conversamos, 
devemos conversar com ele. Se com pessoas convivemos, devemos conviver com ele.

Sabendo quem ele é, agora vamos conhecer o que o Espírito Santo faz.

a. É ele quem nos converte a Cristo
Você se converteu a Cristo? Já escreveu o seu testemunho de conversão? Sem a ação do Espírito Santo, você 
jamais teria vivenciado essa experiência. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo é o agente da nossa conversão 
a Cristo. Foi ele quem abriu os nossos olhos e ouvidos espirituais para que pudéssemos receber, compreender e 
crer no Evangelho de Jesus, conforme João 3.1-8. Isso é o que a Bíblia chama de novo nascimento ou regeneração. 

É também o Espírito Santo quem nos convenceu e nos convence dos nossos pecados e da nossa necessidade de 
salvação por meio de Jesus. Em João 16.8 está escrito: Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo 
de que elas têm uma idéia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus.

b. É ele quem opera em nós a contínua transformação da vida
O Espírito Santo nos converte a Cristo e, após essa experiência inicial, continua a operar em nós a transformação 
da vida. Qual é o seu objetivo com isso? Fazer de nós homens e mulheres semelhantes a Jesus no caráter e na 
conduta. Alguém conseguiria alcançar esse propósito por si mesmo? Ninguém. Precisamos do poder do Espírito 
Santo para ter nossa vida transformada.

O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 5.22: O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a 
delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Esse é o chamado fruto do Espírito, que 
ele produz naqueles cuja vida está transformando. Para alcançá-lo, basta seguir a orientação dada por Paulo em 
Gálatas 5.16: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam 
aos desejos da natureza humana.

c. Ele é quem nos capacita a compartilhar a nossa fé
Se o Evangelho é uma boa notícia, certamente Deus quer anunciá-la a todas as pessoas. Para essa tarefa, ele 
chama aqueles que já ouviram e receberam a mensagem. Também nessa empreitada, não dependemos apenas 
de nós mesmos. O Espírito Santo nos capacita a compartilhar a nossa fé com os outros, de modo que eles também 
ouçam e recebam o Evangelho.

Jesus, pouco antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos: Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês 
receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais 
distantes da terra, Atos 1.8.

Conclusão:
O Espírito Santo é tudo de que necessitamos para a vida cristã. Você deseja ter o Espírito Santo como amigo 
e companheiro de vida? Se você se converteu a Cristo, já o tem. Daqui para frente, então, desenvolva um 
relacionamento com ele. Traga-o para dentro de sua vida diária, como ele já está dentro de seu corpo. Não faça 
de seu corpo uma prisão para ele, mas permita que ele se manifeste a você e por seu intermédio.

Quer ser cheio do Espírito Santo como uma jarra pode ser cheia de água limpa? O apóstolo Paulo escreveu: 
Encham-se do Espírito de Deus, Efésios 5.18. Se você deseja isso, peça-o ao Pai e a Jesus.

Ministração:
Ore pelos participantes, se possível, com imposição de mãos, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Use 
uma música de louvor para auxiliá-lo nessa ministração.

 2  Qual o papel do Espírito Santo na vida cristã?


