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INTRODUÇÃO

• O Espírito Santo é:

– Terceira pessoa da Trindade;

– Ele é Onipotente, Onisciente e Onipresente, igual ao Pai e Filho (Mt. 

28.19);

• A palavra hebraica para espírito: ruach

– 376 vezes no AT;

– 100 vezes traduzida como “Espírito de Deus”, “Espírito de YHWH” , 

“teu Espírito” e “Espírito Santo”.

– Nas demais aparece como: “espírito do homem”, “vento”,            

“sopro” e “respiração”



INTRODUÇÃO

• A palavra grega para espírito: πνεύμα (pneuma)

– 49 vezes traduzida como “vento” (anemos) na Septuaginta















“E disse Deus: Façamos

o homem à nossa imagem,

conforme a nossa semelhança;

e domine sobre os

peixes do mar, e sobre

as aves dos céus, e sobre

o gado, e sobre

toda a terra, e sobre

todo o réptil que se

move sobre a terra”.



“Então disse o SENHOR Deus:

Eis que o homem é como um de nós,

sabendo o bem e o mal; ora, para

que não estenda a sua mão, e tome

também da árvore da vida, e coma

e viva eternamente”.



“E o SENHOR disse: Eis que o povo é um,

e todos têm uma mesma língua; e isto é

o que começam a fazer; e agora, não

haverá restrição para tudo o que eles

intentarem fazer. Eia, desçamos e

confundamos ali a sua língua, para

que não entenda um a

língua do outro”.



A DEIDADE DO

ESPÍRITO SANTO



“E aquele que examina os corações sabe

qual é a intenção do Espírito; e é ele que

segundo Deus intercede pelos santos”.

É UMA PESSOA:



“Mas aquele Consolador, o Espírito Santo,

que o Pai enviará em meu nome, esse vos

ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar

de tudo quanto vos tenho dito”.

É UMA PESSOA:



“E, quando ele vier, convencerá o mundo

do pecado, e da justiça e do juízo”.

É UMA PESSOA:



“E não entristeçais o Espírito Santo

de Deus, no qual estais selados

para o dia da redenção”.

É UMA PESSOA:



“E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem 

ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha; e 

quem quiser, tome de graça da

água da vida”.

É UMA PESSOA:



“Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo 

Espírito eterno se ofereceu a si mesmo 

imaculado a Deus, purificará as vossas 

consciências das obras mortas, para servirdes 

ao Deus vivo?”

É DEUS:

“ETERNO”



É DEUS:

“Para onde me irei do teu espírito, ou para onde 

fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás; 

se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali 

estás também. Se tomar as asas da alva, se 

habitar nas extremidades do mar, até ali a tua 

mão me guiará e a tua destra me susterá”.

“ONIPRESENTE”



É DEUS:

“Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; 

porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda 

as profundezas de Deus. Porque, qual dos 

homens sabe as coisas do homem, senão o 

espírito do homem, que nele está? Assim 

também ninguém sabe as coisas de Deus, senão 

o Espírito de Deus”.

“ONISCIENTE”



É DEUS:

“ONIPOTENTE”



É DEUS:

“Envias o teu Espírito, e são criados, e assim 

renovas a face da terra”.

“CRIADOR”



“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 

Consolador, para que fique convosco para 

sempre”.


