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Fundamentos Teológicos II
Lição 1: A Obra do Espírito Santo na Salvação (Parte 1)

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
8.1 Nós cremos que o Espírito Santo sempre esteve 
trabalhando no mundo, participando no trabalho da criação,  
despertando fé no povo remanescente de Deus, realizando 
sinais e maravilhas, concedendo vitórias em batalhas,  
conferindo poder à pregação dos profetas  e inspirando a 
escrita da Palavra. Ainda, quando Cristo fez a expiação de 
pecados e ascendeu à direita do Pai, Ele inaugurou uma nova 
era do Espírito, derramando a promessa do Pai em Sua igreja.



09/04/2018

2

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
8.2 Nós cremos que a chegada dessa era é marcada pela missão sem 
precedentes do Espírito de glorificar o Cristo crucificado e 
ressurreto. Ele faz isso dando aos discípulos de Jesus maior poder 
para pregar o Evangelho da glória de Cristo, abrindo os corações 
dos ouvintes para que eles vejam Cristo e creiam, revelando a beleza 
de Cristo em Sua Palavra e transformando Seu povo de glória em 
glória. Ele Se manifesta em dons espirituais, sendo soberanamente 
livre para dispensá-los de acordo com sua vontade, para a 
edificação do corpo de Cristo e a confirmação da Sua Palavra,  
chamando todas as nações para o Evangelho de Cristo e, em tudo 
isso, cumprindo a promessa da Nova Aliança de criar e preservar 
um povo purificado  para a habitação eterna de Deus.

A Obra do Espírito na Velha Era
Quando que o Espírito Santo se tornou ativo?
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A Obra do Espírito na Velha Era
Quando que o Espírito Santo se tornou ativo? Qual é a obra
atribuída ao Espírito abaixo?

• No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era 
sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do 
abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face das 
águas. (Gênesis 1:1-2)

• Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as 
coisas fizeste com sabedoria; cheia está a terra das 
tuas riquezas.... Envias o teu Espírito, e são criados, e 
assim renovas a face da terra. (Salmos 104:24-30)

A Obra do Espírito na Velha Era
Compare a obra do Espírito em João 3 (abaixo) aos versos 
precedentes.
• Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te 
digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o 
reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem 
nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no 
ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, 
na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do 
Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido 
da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. 
Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de 
novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas 
não sabes de onde vem, nem para onde vai; assim é todo 
aquele que é nascido do Espírito. (Jo 3:3–8)
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A Obra do Espírito na Velha Era
Quais são outras formas em que o Espírito estava envolvido no 
VT?
• O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem 
nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. 
Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera.. (Jz
14:6)
• E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor 
levantou-lhes um libertador, que os libertou: Otniel, 
filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. 
E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, 
e saiu à peleja. (Jz 3:9–10)

A Obra do Espírito na Velha Era
• O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles 
você profetizará, e será um novo homem. (1 Sa 10:6)
• Assim, como diz o Espírito Santo: “Hoje, se vocês 
ouvirem a sua voz, 8 não endureçam o coração, como 
na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, 9 
onde os seus antepassados me tentaram...” (Heb 3:7–11)



09/04/2018

5

A Obra do Espírito na Velha Era
O Espírito Santo habitava nos “crentes” do Velho Testamento?

1. Na era da Aliança Antiga, a presença da glória de Deus 
habitava em locais particulares, ou seja, no templo (Jardim 
do Éden, tabernáculo, templo).

A Obra do Espírito na Velha Era
O Espírito Santo habitava nos “crentes” do Velho Testamento?

1. Na era da Aliança Antiga, a presença da glória de Deus 
habitava em locais particulares, ou seja, no templo (Jardim 
do Éden, tabernáculo, templo).

2. Quando o Antigo Testamento diz que “o Espírito apossou-
se” de alguém, a intenção é marcar essa pessoa como 
extraordinária. Em outras palavras, a presença do Espírito 
sobre os juízes, os profetas e os reis em Israel destina-se a 
separá-los do crente comum. O exemplo de Saul, por 
exemplo, indica que a presença do Espírito poderia ser 
revogada (veja o apelo de Davi no Salmo 51:11).
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A Obra do Espírito na Velha Era
O Espírito Santo habitava nos “crentes” do Velho Testamento?

3. As promessas do derramamento do Espírito indicam que o 
Espírito ainda não estava ativo dessa forma: “Darei a 
vocês um coração novo e porei um espírito novo em
vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei
um coração de carne. 27 Porei o meu Espírito em
vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos
e a obedecerem fielmente às minhas leis.” (Ez 36:26–
27)

A Obra do Espírito na Velha Era
O Espírito Santo habitava nos “crentes” do Velho Testamento?

4. João 7:39 indica que o Espírito não seria dado até que Jesus 
fosse glorificado. “E isto disse ele do Espírito que 
haviam de receber os que nele cressem; porque o 
Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus 
não ter sido glorificado.”
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A Obra do Espírito na Velha Era
O Espírito Santo habitava nos “crentes” do Velho Testamento?

4. João 7:39 indica que o Espírito não seria dado até que Jesus 
fosse glorificado. “E isto disse ele do Espírito que 
haviam de receber os que nele cressem; porque o 
Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus 
não ter sido glorificado.”

5. João 14:17 descreve a diferença desta forma: “Ele está com 
você e estará em você”. A presença de Deus tinha sempre 
habitado entre o povo de Deus. Mas agora, depois da morte, 
ressurreição e ascensão de Cristo, Jesus derramaria o 
Espírito em Seu povo.

A Obra do Espírito na Velha Era
O Espírito Santo habitava nos “crentes” do Velho Testamento?

6. Os crentes da Nova Aliança são descritos como o “templo do 
Deus vivo” (2 Coríntios 6:16, ver 1 Coríntios 3: 16-17, 6:19). 
Esta nova designação destina-se a destacar o fato de que, se 
Deus sempre habitou no templo (na antiga Aliança), ele 
continua hoje habitando no novo templo – o seu povo.



09/04/2018

8

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
8.1 Nós cremos que o Espírito Santo sempre esteve 
trabalhando no mundo, participando no trabalho da criação,  
despertando fé no povo remanescente de Deus, realizando 
sinais e maravilhas, concedendo vitórias em batalhas,  
conferindo poder à pregação dos profetas  e inspirando a 
escrita da Palavra. Ainda, quando Cristo fez a expiação de 
pecados e ascendeu à direita do Pai, Ele inaugurou uma nova 
era do Espírito, derramando a promessa do Pai em Sua igreja.

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
8.1 Nós cremos que o Espírito Santo sempre esteve 
trabalhando no mundo, participando no trabalho da criação,  
despertando fé no povo remanescente de Deus, realizando 
sinais e maravilhas, concedendo vitórias em batalhas,  
conferindo poder à pregação dos profetas  e inspirando a 
escrita da Palavra. Ainda, quando Cristo fez a expiação de 
pecados e ascendeu à direita do Pai, Ele inaugurou uma nova 
era do Espírito, derramando a promessa do Pai em Sua igreja.

PERGUNTAS?
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A Obra do Espírito na Nova Era
O Novo Testamento apresenta uma missão sem precedentes 
do Espírito Santo, uma missão que foi prometida no Antigo 
Testamento, mas só realizada após a morte e resurreição de 
Jesus Cristo.

• E, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre 
todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas 
profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão 
visões. 29 Até sobre os servos e as servas derramarei 
do meu Espírito naqueles dias. (Joel 2:28–29)

“Estão chegando os dias”, declara o Senhor, “quando 
farei uma nova aliança com a comunidade de Israel 
e com a comunidade de Judá. 32 Não será como a 
aliança que fiz com os seus antepassados quando os 
tomei pela mão para tirá-los do Egito; porque 
quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o 
Senhor deles”, diz o Senhor. 33 “Esta é a aliança que 
farei com a comunidade de Israel depois daqueles 
dias”, declara o Senhor: “Porei a minha lei no íntimo 
deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus 
deles, e eles serão o meu povo. 34 Ninguém mais 
ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: 
‘Conheça ao Senhor’, porque todos eles me 
conhecerão, desde o menor até o maior”, diz o 
Senhor. “Porque eu lhes perdoarei a maldade e não 
me lembrarei mais dos seus pecados.” (Jr 31:31-34)
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A Obra do Espírito na Nova Era
Qual é a obra do Espírito Santo nas seguintes passagens?

• Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer 
sobre vocês, e serão minhas testemunhas em 
Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os 
confins da terra. (At 1:8)

• Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo 
que eram homens comuns e sem instrução, ficaram 
admirados e reconheceram que eles haviam estado 
com Jesus. (At 4:13)

A Obra do Espírito na Nova Era
Qual é a obra do Espírito Santo nas seguintes passagens?

• Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que 
Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em 
ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, 
19 pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do 
poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e 
arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o 
evangelho de Cristo. (Rm 15:18-19)



09/04/2018

11

A Obra do Espírito na Nova Era
Qual é o grande propósito do Espírito Santo em tudo o que ele 
faz?

• Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a 
toda a verdade. Não falará de si mesmo; falará apenas 
o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. 14 Ele 
me glorificará, porque receberá do que é meu e o 
tornará conhecido a vocês. 15 Tudo o que pertence ao 
Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do 
que é meu e o tornará conhecido a vocês. (Jo 16:13-15)

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
8.2 Nós cremos que a chegada dessa era é marcada pela missão sem 
precedentes do Espírito de glorificar o Cristo crucificado e 
ressurreto. Ele faz isso dando aos discípulos de Jesus maior poder 
para pregar o Evangelho da glória de Cristo, abrindo os corações 
dos ouvintes para que eles vejam Cristo e creiam, revelando a beleza 
de Cristo em Sua Palavra e transformando Seu povo de glória em 
glória. Ele Se manifesta em dons espirituais, sendo soberanamente 
livre para dispensá-los de acordo com sua vontade, para a 
edificação do corpo de Cristo e a confirmação da Sua Palavra,  
chamando todas as nações para o Evangelho de Cristo e, em tudo 
isso, cumprindo a promessa da Nova Aliança de criar e preservar 
um povo purificado  para a habitação eterna de Deus.



09/04/2018

12

Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5 
Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o 
mesmo. 6 Há diferentes formas de atuação, mas é o 
mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 7 A cada um, 
porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao 
bem comum. 8 Pelo Espírito, a um é dada a palavra de 
sabedoria; a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de 
conhecimento; 9 a outro, fé, pelo mesmo Espírito; a 
outro, dons de curar, pelo único Espírito; 10 a outro, 
poder para operar milagres; a outro, profecia; a outro, 
discernimento de espíritos; a outro, variedade de 
línguas; e ainda a outro, interpretação de línguas. 11 
Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e 
único Espírito, e ele as distribui individualmente, a 
cada um, como quer. (1 Co 12:4-11)

Os Dons do Espírito Santo
Dissemos que o propósito do Espírito Santo é glorificar Cristo. 
Qual o propósito dos dons espirituais?
• Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os 
dons espirituais, principalmente o dom de profecia. 2 Pois 
quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. 
De fato, ninguém o entende; em espírito fala mistérios. 3 
Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e 
consolação dos homens. 4 Quem fala em língua a si mesmo 
se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. 5 Gostaria 
que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que 
profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala 
em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja 
seja edificada... Visto que estão ansiosos por terem dons 
espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a 
edificação para a igreja. (1 Co 14:1-5; 12)
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Os Dons do Espírito Santo
Dissemos que o propósito do Espírito Santo é glorificar Cristo. 
Qual o propósito dos dons espirituais?
• Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os 
dons espirituais, principalmente o dom de profecia. 2 Pois 
quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. 
De fato, ninguém o entende; em espírito fala mistérios. 3 
Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e 
consolação dos homens. 4 Quem fala em língua a si mesmo 
se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. 5 Gostaria 
que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que 
profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala 
em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja 
seja edificada... Visto que estão ansiosos por terem dons 
espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a 
edificação para a igreja. (1 Co 14:1-5; 12)

Os Dons do Espírito Santo
Algumas ideias conclusivas:

1.Somos comandados a buscar dons espirituais.
2.Abuso não é desculpa. A solução para o abuso de dons 

espirituais não é desuso, mas uso correto.
3.Se a presença gloriosa do Filho de Deus não impediu o 

miraculoso, como poderíamos sequer sugerir que nossa
posse do “cânone fechado” o faça!


