
PNEUMATOLOGIA

AULA 5

O ESPÍRITO SANTO E O 

CORPO MÍSTICO DE CRISTO: 

A IGREJA



TRÊS PRESSUPOSTOS

❑ A obra do Espírito Santo em relação à igreja pressupõe

três coisas (Ef 1.1-14):

1) O propósito soberano e eterno do Pai em ter uma

igreja eleita e retirada da raça humana pecaminosa

(cf. art. 19 dos 28 Artigos da BEDFC - UIECB);

2) A obra de Cristo ao redimir pecadores dessa raça

humana pecaminosa (vs. 6-7); e

3) A garantia da nossa salvação dada pelo próprio

Espírito Santo (vs. 14-15).



SUPRINDO A AUSÊNCIA FÍSICA DE CRISTO

❑ É o Espírito Santo quem supre a ausência física de

Cristo e quem faz cumprir as promessas feitas à igreja.

• Jesus está conosco por meio do Espírito (Mt 28.19-

20; 18.20; At 3.21; 2Co 6.16; 1Co 3.16);

• O Senhor está sempre e em toda parte com seu

povo.



CONTINUANDO A OBRA QUE CRISTO INICIOU

❑ O Espírito Santo veio para aplicar o que as Escrituras

revelam por meio de Cristo, e não para contradizê-las.

• Todo espírito que contradiz as Escrituras não

procede de Deus (1Jo 4.1-6).

• O Espírito glorifica a Cristo na e por meio da Igreja

(Jo 16.13-15);

• O Espírito capacita os discípulos de Cristo para que

anunciem os desígnios de Deus (At 1.8; 4.13 e 31).



O ESPÍRITO DA GRAÇA

❑ Qualquer virtude que encontremos em nós mesmos

deve ser reconhecida como obra do Espírito Santo (Rm

7.18; Ef 2.1-9).

• Naturalmente, estávamos mortos em transgressões

e pecados.

• Vivíamos sob influência do mundo, do diabo e da

própria carne.

• Não há virtudes morais independentemente do

Espírito Santo.



A LIVRE VONTADE DO ESPÍRITO SANTO

❑ Toda obra do Espírito Santo é governada pela

soberania divina, à qual ninguém pode resistir (Is 43.13;

Rm 9.19).

• O Espírito concede dons conforme quer (1Co 12.11).

• Ele regenera a quem quer (Is 6.9-10; Jo 12.39-40; At

28.24-28; 16.13-15; Jo 3.8; Rm 9.14-16).



A LIVRE VONTADE DO ESPÍRITO SANTO

Aqueles que cruzam os braços e nada 

fazem esperando que o Espírito Santo faça 

tudo demonstram sua negligência e 

insensatez.

Crescer espiritualmente e progredir em 

santidade requer bom uso da graça que o 

cristão recebeu.

Qualquer pretexto para se abster disso é, 

no mínimo, irresponsabilidade. 



CONCLUSÃO

O Espírito Santo capacita a igreja a testemunhar de Cristo 

por intermédio da pregação; dos sinais e prodígios; do 

sofrimento; e da santidade. É uma pena que o mundo não 

reconheça isso (cf. Hb 2.3-4).



PERGUNTAS


