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Você tem o Espírito Santo de Deus? Você entende o que realmente é o Espírito de Deus 

e por que você precisa dele?  

    Esta é a primeira de uma breve série de estudos sobre o Espírito de Deus que responderá 

essas perguntas cruciais em sua própria Bíblia. 

    O método de estudo é fácil. Você simplesmente procura e lê em sua Bíblia as escrituras às 

quais é direcionado após cada pergunta. Os comentários após as perguntas irão desenvolver mais 

detalhadamente os versículos que acabamos de ler. (Este estudo é baseado na Versão Revisada 

e Autorizada da Bíblia, a menos que indicado de outra forma, mas você pode usar qualquer 

tradução.) Agora vamos começar este estudo revelador. 

A maior parte do Cristianismo tradicional passou a acreditar que Deus é uma "trindade" 

composta de três Personagens divinos - o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, a Bíblia 

revela que o Espírito Santo é o poder e a energia da Família de Deus, bem como a própria 

natureza, vida e mente de Deus - não outra entidade espiritual. Vamos entender! 

1. O Espírito de Deus enche todo o universo? Salmo 139:7-8; Jeremias 23:24. É o Espírito 

de Deus o poder pelo qual Deus, a fonte final de todo o poder, criou todas as coisas? 

Jeremias 32:17; Salmo 104:30. 

2. Como Deus utilizou Seu Espírito de poder para criar todas as coisas? Salmo 148:1-5; 

Salmos 33:6-9; Gênesis 1:1-3. 

    O espírito procede do Pai e do Filho e preenche todo o universo, assim como o ar está 

presente em toda parte na terra. A Bíblia mostra claramente que o Espírito de Deus é o instrumento 

ou meio pelo qual a Família de Deus cria. Jesus Cristo, o Logos ou “Palavra” da Família de Deus, 

“falou e tudo foi feito” pelo Espírito de Deus (João 1:1-3,14). Foi pelo Espírito de Deus que a 

energia criativa de Deus foi transformada na criação física que vemos ao nosso redor (Hebreus 

11:3). E foi pelo poder do Espírito de Deus que Ele renovou a superfície da terra. 

3. Deus sustenta e governa Sua vasta criação por meio de Seu grande poder? Neemias 9:6; 

Hebreus 1:2-3; Salmo 66:7. 

   Deus se senta no controle de todo o universo, por assim dizer, governando e sustentando 

tudo pelo incrível poder de Seu Espírito. Muitas escrituras provam que o Espírito de Deus não é 

uma personalidade, mas sim o próprio poder de Deus - o poder pelo qual Deus realiza Sua 

vontade. Agora, vamos observar quando Deus ofereceu aos seres humanos a oportunidade de 

receber o espírito Santo. 

4. Que tipo de árvore Deus fez crescer no Jardim do Éden? Gênesis 2:8-9. De qual árvore 

Deus advertiu Adão para não comer? Versos 15-17. O que aconteceria com ele se comesse 

do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Versículo 17. A árvore da vida e a 

árvore do conhecimento do bem e do mal eram árvores literais, mas também tinham 

significado simbólico. 

    A árvore da vida representava o Espírito Santo de Deus e a vida eterna. Também 

representava o caminho do governo de Deus, que é a lei espiritual de Deus. A árvore do 

conhecimento do bem e do mal representava o caminho de Satanás, que é diametralmente oposto 

ao caminho da lei de Deus. Ela retratava o pecado e sua penalidade - a morte eterna (Romanos 

6:23). 



    Se Adão e Eva tivessem participado da árvore da vida, eles teriam recebido o Espírito de 

Deus. Teria transmitido a eles conhecimento e compreensão espiritual. Isso os teria capacitado a 

compreender a lei espiritual de Deus - o modo de vida que leva à paz, felicidade, contentamento, 

sucesso na vida, cooperação e interesse mútuo pelo próximo. O Espírito Santo teria fornecido o 

poder para desenvolver o próprio caráter de Deus neles e, finalmente, teria transformado seus 

corpos mortais em membros da Família de Deus compostos pelo Espírito!  

5. Mas Satanás habilmente enganou Eva a ponto de ela desacreditar e desobedecer a Deus? 

Gênesis 3:1-6. Satanás sugeriu sutilmente que Deus estava escondendo dela o 

conhecimento que ela deveria ter? Versos 5-6. 

6. Adão foi enganado ou ele realmente sabia mais? 1 Timóteo 2:14. Mesmo assim, ele 

escolheu o caminho da desobediência a Deus ao comer do fruto proibido com sua esposa? 

Gênesis 3:6. 

    No primeiro sábado, o membro da Família de Deus que criou os primeiros humanos, 

aquele que mais tarde se tornou Jesus Cristo, instruiu Adão e Eva no caminho de Deus - o caminho 

de Seu governo, baseado em Sua lei - o caminho que, se seguido, levaria à verdadeira felicidade. 

Logo depois disso, Satanás sutilmente enganou Eva a tomar o fruto proibido e dar outro a Adão. 

Ao colher aquele fruto, Adão escolheu desobedecer à ordem de Deus e, portanto, rejeitou o 

governo de Deus sobre eles. Adão tomou para si a autoridade de decidir o que é bom e mau, o 

que é certo e errado, o que é justiça e o que é pecado. Ele se tornou totalmente autossuficiente.  

    Assim, Adão rejeitou o conhecimento espiritual revelado de Deus. Sua escolha o limitou ao 

conhecimento do físico e do material. Ele rejeitou o conhecimento espiritual que teria produzido 

um relacionamento feliz com Deus e o próximo. Ele rejeitou o Espírito Santo de Deus, o amor de 

Deus, o governo de Deus e a vida eterna. Adão desobedeceu ao comando explícito de seu Criador 

e pecou, trazendo a penalidade do pecado sobre si mesmo e seus descendentes, todos os quais 

também pecaram (Romanos 5:12-19; 6:23). 

7. Foi negado a Adão e Eva mais acesso à árvore da vida e, portanto, ao Espírito de Deus? 

Gênesis 3:22-24. 

    Quando Adão pecou, ele se afastou de Deus (Isaías 59:2). E Deus impediu que ele e seus 

descendentes tivessem acesso à árvore da vida. A família humana foi separada do Espírito Santo, 

exceto por alguns poucos especiais a quem Deus chamaria individualmente para servi-Lo, como 

Noé, Abraão e os profetas (1 Pedro 1:10-11). 

8. Quem é o segundo Adão mencionado na Bíblia? 1 Coríntios 15:45-47. Deus tornou o 

Espírito Santo e a vida eterna disponíveis novamente por meio de Jesus Cristo? Versículo 

22; João 1:4; 10: 10; 7:37-39; 1 João 5:11-12. 

9. Mas desde a primeira vinda de Jesus, são apenas aqueles a quem Deus, o Pai, chama 

que podem receber Seu Espírito e se tornar uma de Suas "primícias"? João 6:44, 65; Atos 

2:38-39; Tiago 1:18. A oportunidade de receber o Espírito Santo e a vida eterna será dada a 

todos depois que Jesus Cristo voltar e estabelecer o governo de Deus sobre a terra? Isaías 

11:9; Joel 2:28-29. 

    A vida eterna não foi oferecida à humanidade, desde Adão, até que Jesus Cristo, o segundo 

Adão, estabeleceu Sua Igreja e começou a oferecer o Espírito de Deus àqueles que o Pai chamaria 

para serem as "primícias" de Seu plano de salvação antes da Segunda Vinda de Jesus. Alguns 

de vocês, como Adão, estão recebendo o Espírito Santo e a vida eterna hoje por um chamado 

especial do próprio Deus Pai. 

 10. O Espírito Santo é claramente um presente de Deus? Atos 2:38; 10:45; 2 Timóteo 1:6. O 

arrependimento e o batismo são passos necessários para receber o Espírito de Deus? 

Marcos 1:14-15; Atos 2:38; 5:32. 



    Deus dará Seu Espírito apenas para aqueles que demonstraram, tanto por atitudes quanto 

ações, que se arrependeram e desejam obedecê-Lo. Arrependimento significa dar meia volta e 

seguir o outro caminho, abandonar todos os seus próprios caminhos naturais e carnais que são 

contrários à lei de Deus e voltar para o caminho de Deus, que é o caminho da Sua lei. "Acreditar 

no evangelho" significa acreditar na mensagem que Jesus trouxe (as boas novas da vinda do 

Reino de Deus) que inclui a fé e a aceitação Nele como Salvador pessoal. 

    Depois da fé e do arrependimento sincero, o próximo passo para se tornar um cristão é o 

batismo nas águas, conforme aprendemos antereiormente. O batismo é um símbolo externo de 

nosso arrependimento de nossa velha vida pecaminosa e desobediente, nosso completo 

abandono de nosso antigo modo de vida pecaminoso, e de nossa disposição agora de obedecer 

a Deus de todas as maneiras.   Depois de dar esses passos, você recebe a promessa incondicional 

do Espírito Santo. Deus se comprometeu a realizar a sua parte, se você primeiro fizer a sua. Deus 

diz: “Recebereis o dom do Espírito Santo” (Atos 2:38). É uma promessa absoluta de Deus para 

aqueles que Ele chamou! 

    Você pode pedir a Deus depois disso para direcionar e capacitar você, por meio de Seu 

Espírito Santo, para levar uma nova vida em conformidade com Sua Palavra revelada, a Bíblia 

Sagrada. 


