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J O E L  F L O R E S

SAUDAÇÕES.

Introdução.

Nenhum ser humano se relaciona intimamente com alguém que não co-
nhece. Hoje queremos conhecer o Espírito Santo através das Escrituras 
Sagradas e oramos para que Ele desperte em nosso coração a necessi-
dade de buscá-Lo diariamente para ter uma experiência pessoal com 

Ele.

Sonhamos com a volta de Jesus. Nosso maior desejo é que esse dia chegue, mas, 
antes de Sua volta, temos uma missão para cumprir e temos que reconhecer uma 
necessidade para estar preparados para esse grande dia. 

ORAÇÃO.

I. Quem é o Espírito Santo?
Quando era professor de Bíblia, eu achava complicado ensinar aos estudantes 

quem é o Espírito Santo. Cada um deles já tinha uma imagem do Espírito Santo em 
sua mente.
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Alguns o relacionavam com uma energia, ou como um poder, outros tinham 
a imagem marcante do Espírito como uma pomba, ou línguas de fogo; pois com 
frequência Ele é relacionado com os símbolos que a Bíblia apresenta. Por isso as 
pessoas não buscam um relacionamento com o Espírito Santo, porque ninguém se 
relaciona com uma energia ou com fogo. Nós nos relacionamos com pessoas.

O problema é que há muito pouco conhecimento sobre o Espírito. Por isso, 
não existe um bom relacionamento com Ele.

A Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa da Trinda-
de, não como uma força. A Bíblia O apresenta com personalidade, 
como alguém que decide, como alguém que se entristece, 
como alguém que ensina, convence e guia.

Jesus apresentou o Espírito Santo:
• Em João 14, Ele falou sobre Sua segunda 

vinda e sobre a vinda do Espírito Santo.
• As duas promessas foram feitas por Je-

sus aos Seus discípulos.
• O cumprimento da promessa do Espírito 

garantiria o cumprimento da promessa 
de Sua volta.

• Em João 14:16, o Espírito Santo é apresen-
tado como o “outro consolador”. Na língua 
grega, há dois termos para definir “outro”: 
“allos”, que significa “outro igual”, e a outra pa-
lavra é “heteros”, que significa “outro parecido”. 
A palavra que Jesus usou foi “allos”, que quer 
dizer que o Espírito seria o “outro igual”, mos-
trando a personalidade e a divindade do Espíri-
to Santo.

II. Qual é o trabalho realizado pelo Espírito 
Santo?

Infelizmente muitos não sabem quem é o Espírito 
Santo e desconhecem Sua obra, minimizam Seu poder 
ensinando que o Espírito está na Terra apenas para realizar 
demonstrações de fé, cruzadas de milagres ou conceder o dom 
de línguas.
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Eu acredito no dom de línguas como o dom que o Espírito dá 
para que se comunique o evangelho em uma língua diferen-
te. Não podemos confundir um dom do Espírito com o fruto 
do Espírito Santo. Dons são dados para a pregação do 
evangelho, e nem todos podem ter o mesmo dom (1 
Coríntios 12:4); mas todos podemos ter o fruto 
do Espírito: amor (Gálatas 5:22).

Eu acredito nos milagres que Ele pode 
fazer, porque Ele tem poder; e acredito 
que o maior milagre que Ele realiza é 
transformar um coração destruído pelo 
pecado em uma vida construída para o 
Céu. Portanto, a Bíblia apresenta a obra 
completa e sublime do Espírito Santo.

Jesus mostrou qual seria a obra do Es-
pírito Santo:

• Em João 14:26, Jesus falou que o 
Espírito Santo seria nosso Mestre, 
porque nos ensinaria toda a verdade. 
Que verdade? João 17:17, a verdade ex-
pressa nas Escrituras Sagradas que nos le-
vará a Cristo.

• Em João 16:8, o Espírito Santo convence 
do pecado. Não há oratória humana que 
possa convencer o ser humano de sua 
condição, a menos que o Espírito realize 
esse trabalho. O ser humano é um ins-
trumento para mostrar a verdade, mas o 
Espírito é o único que “convence do pe-
cado”.

• João 16:13, o Espírito Santo guia a toda a 
verdade. Ninguém tem o desejo natural de 
buscar a verdade, a menos que seja impres-
sionado pelo Espírito Santo.

• O Espírito Santo nos ensina por meio das Escrituras, 
nos convence através dela, e nos guia a toda a verda- d e 
através da própria Palavra de Deus. É por isso que ninguém pode 
ter um encontro com o Espírito Santo se não tiver profundidade no es-
tudo das Escrituras. Essa é a principal razão pela qual o Espírito Santo está. 
O Evangelho é pregado, a Bíblia é aberta, e a verdade é proclamada.
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 III. Nossa necessidade do Espírito Santo

Em Atos 1:8, Jesus ordenou aos Seus discípulos que “não saíssem” para pregar 
até que o Espírito tivesse vindo: Não há missão sem poder. 

A missão é de Deus. Ele é o dono da missão, e a igreja é convidada a cumprir a 
missão de proclamar o evangelho e discipular as pessoas apenas com a pre-

sença do Espírito Santo.

Deus está buscando pessoas que procurem o Espírito Santo. Ele 
não está procurando edifícios melhores, mesmo que eles se-

jam necessários; Ele não está procurando mais tecnologia, 
mesmo que ela seja importante; Ele está procurando 
homens e mulheres que busquem o Espírito, para que, 

através deles, Ele possa mostrar Sua glória e Seu 
poder.

Os discípulos sacudiram o mundo sem ter 
avanços tecnológicos, sem ter a educação e o 
conhecimento que temos hoje. Eles fizeram o 
império romano tremer como pessoas simples, 

mas cheias do Espírito Santo.

Infelizmente, hoje podemos ter templos cheios 
de pessoas vazias, pessoas que não se relacionam 

com Deus, que têm uma religião formal, uma reli-
gião mais baseada no comportamento do que no re-

lacionamento com Deus. Pessoas quase perfeitas por 
fora, mas vazias por dentro.

Nossa maior necessidade é buscar o Espírito Santo, 
é começar uma vida espiritual com mudanças reais e 
não superficiais. Para isso, precisamos de mais tem-
po para estudar a Bíblia. Não podemos ser turistas da 
Bíblia, mas exploradores que aprofundam seu estudo 

para descobrir o maior tesouro, que é Cristo. 

À medida que conhecemos a Cristo e O contemplamos, 
nosso caráter será semelhante ao Dele. A lei da vida é que 

nos transformamos naquilo que contemplamos. Em 2 Coríntios 
3:18, o apóstolo Paulo diz que somos transformados de glória 

em glória à medida que contemplamos a glória de Deus.
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A proposta do evangelho é restaurar a imagem de Deus no ser humano, e quem 
faz essa obra não é o ser humano, mas o Espírito Santo. Por isso, a salvação não 
depende do que eu faço, mas do quanto eu permito que Deus faça em minha vida. 
Sou alcançado por Sua graça, mas sou transformado pelo Espírito Santo.

Antes de minha entrega a Cristo, o Espírito trabalho de fora 
para dentro para me convencer do pecado, mas quando eu acei-
to a Cristo, o Espírito Santo trabalha de dentro para fora para me 
transformar.

Ele é quem transforma meus gostos degrada-
dos, minha vida quebrada, minhas palavras e 
minhas ações. Somente pelo poder do Espíri-
to, podemos ser a luz do mundo e o sal da 
terra.

É pelo Espírito Santo que podemos ter 
prazer em obedecer, é por Ele que pode-
mos ter uma vida cristã de felicidade, não 
de fardos pesados fardos.

É pelo Espírito Santo que eu posso ver mi-
nha debilidade para buscar o poder em Deus. 
É por Ele que posso ver minha pequenez para 
buscar a grandeza do Céu.

 → Sem o Espírito Santo, sou um cego espiritual, 
que pode ver somente os erros dos outros e 
não os meus.
 → Sem o Espírito Santo, posso ter a lâmpada em 
minha mão, mas não ter o azeite para brilhar.
 → Sem o Espírito, posso falar de Cristo, mas vi-
ver sem Cristo. Sem Ele, minha visão é curta, 
minha vida é vazia, porque é cheia de autossu-
ficiência e vazia de Sua presença.
 → Sem o Espírito Santo, posso acreditar que sou 
rico espiritualmente, quando, na realidade, sou 
pobre espiritualmente.
 → Sem o Espírito, posso ter os melhores planos, os maio-
res projetos, as maiores estratégias, mas sem resultados.
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Por isso, nossa maior necessidade é buscar o Espírito Santo. O 
evangelho não terminará de ser pregado no mundo por nossa 
capacidade ou talento, por nossa tecnologia ou estratégias; ele 
será terminado pelo poder do Espírito Santo usando as pes-
soas que estão dispostas a buscá-Lo todos os dias.

	❝ “Futuramente a Terra há de ser iluminada 
pela glória de Deus. Daqueles que se 
acham santificados pela verdade re-
sultará para o mundo uma influên-
cia divina. A Terra será circundada 
por uma atmosfera de graça. O Espí-
rito Santo tem de operar no coração 
humano, tomando as coisas de Deus 
e revelando-as aos homens” (Serviço 
Cristão, p. 191).

CONCLUSÃO
“Ao unirmos o nosso coração ao de Cristo, e por-

mos a nossa vida em harmonia com a Sua obra, 
virá sobre nós o Espírito que caiu sobre os discí-
pulos no dia de Pentecostes” (Testemunhos Se-
letos, v. 3, p. 250).

• Precisamos clamar a cada dia para ser 
batizados pelo Espírito Santo.

• Na primeira página da Bíblia (Gênesis 1:2), 
o Espírito Santo aparece movendo-Se so-
bre as águas. Na última página da Bíblia 
(Apocalipse 22:17), Ele aparece movendo-Se 
nos corações para que todos aceitem a água da 
vida.
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