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UMA DIFÍCIL QUESTÃO

Que necessidade havia de o Espírito Santos fazer alguma 

coisa em favor de Jesus, já que o Filho também é Deus? 

(Jo 1.1; 1Jo 5.20).

a) Uma pessoa, duas naturezas (humana e divina);

b) A natureza humana sujeitava-se a limitações

naturais (Mc 13.32; Jo 4.6-7);

c) O ES precisava capacitá-la (Lc 4.1,18).



A OBRA DISTINTIVA DO ESPÍRITO SANTO

❑ Regra geral:

✓ Uma pessoa da Trindade não faz nada

independentemente das demais pessoas;

✓ Quando uma delas atua, a divindade atua.

Mas existem ações peculiares de cada 

pessoa, as quais não são necessariamente 

das outras duas.

Exemplo: apenas o Filho se tornou homem.



A CONCEPÇÃO MIRACULOSA DE JESUS

❑ O Espírito Santo gerou a natureza humana de Cristo a

partir de Maria, ainda virgem (Lc 1.34-35).

✓ Para cumprir diversos propósitos:

• A semente da mulher esmagaria a cabeça da

serpente (Gn 3.15);

• O Verbo se fez carne e habitou entre nós (Jo 1.14);

• Seria descendente de Davi segundo a carne (Rm 1.3);

• Como homem, nossos pecados poderiam ser-lhe

imputados (Rm 8.3-4; Hb 2.14).



O PREPARO DE JESUS PARA O MINISTÉRIO

❑ A natureza divina de Cristo não anulou sua natureza

humana.

✓ Ele era capaz de usar a razão e outros recursos

naturalmente:

• Cresceu, fortaleceu-se, adquiriu sabedoria e

contou com a graça de Deus (Lc 2.40, 52);

• Estava sujeito à lei de sua época (Lc 2.42);

• Humanamente, precisou aprender diversas coisas

(Hb 5.8; cf. Mc 13.32);



JESUS FOI UNGIDO DE FORMA ESPECIAL

❑ O Espírito Santo concedeu dons e poderes

extraordinários a Cristo (Is 61.1; Lc 4.18-19).

✓ A partir do seu batismo, Jesus foi “cheio do Espírito

Santo” (Lc 4.1) para iniciar seu ministério.

• Resistiu a tentações do diabo (Lc 4.13);

• Obteve autoridade sobre espíritos malignos (Lc 11.20);

• Curou enfermos (Mc 6.5; Lc 4.38-39; 5.24);

• Ressuscitou mortos (Mc 5.41-42; Jo 11.43-44).



JESUS FOI SUSTENTADO CONTINUAMENTE

❑ O Espírito Santo amparou Cristo em todos os

momentos.

“muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito 

eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, 

purificará a nossa consciência de obras mortas, para 

servirmos ao Deus vivo!” (Hb 9.14).

Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou 

Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou 

Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal 

de vocês, por meio do seu Espírito... (Rm 8.11).



O TESTEMUNHO DO ESPÍRITO SANTO

❑ O Espírito Santo testifica que a pessoa de Cristo é o

Filho de Deus, o verdadeiro Messias.

“Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai 

vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que 

procede do Pai, ele testificará de mim” (Jo 15:26).

“E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e 

também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe 

obedecem” (At 5:32; cf. Hb 2:4).



CONCLUSÃO

Devemos conhecer a Cristo e nos tornarmos iguais a ele. 

Só poderemos ser semelhantes a Jesus quando 

permitirmos que o Espírito Santo faça a sua obra em nós, 

moldando-nos à imagem de Jesus Cristo, homem.



PERGUNTAS


