VIDA NO ESPÍRITO SANTO
Estudo baseado em Romanos 8: 9-10

/////

Toda a vida cristã é vida no Espírito Santo, na medida em que "a dádiva do Espírito para o tempo
presente dos ﬁéis pode signiﬁcar a antecipação e penhor de sua salvação futura apenas porque o
Espírito também é a força de Deus que gera a própria salvação vindoura".
Seu papel na divindade é inequívoco, pois ao Espírito Santo são atribuídos os nomes, os atributos e
as obras de Deus, sendo ele igualmente digno de toda glória, com o Pai e o Filho. É necessário
destacar que a divindade do Espírito Santo também é evidenciada em sua igualdade com o Pai e
com o Filho, como se vê na fórmula batismal, na benção apostólica e na discussão dos dons
espirituais, em que os três membros da Trindade são considerados juntamente.
Assim podemos aﬁrmar que, pelas Escrituras, o Espírito Santo é uma pessoa, da mesma forma que
o Pai e o Filho, o único Deus.

‘‘

Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços,
mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera
tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um ﬁm proveitoso. 1 Coríntios 12:4-7
Notamos também a presença poderosa do Espírito em toda a vida de Jesus, desde o ventre
materno até o túmulo, e depois até o trono na glória. Ao ascender aos céus, Jesus nos deixa o outro
Consolador, o Espírito Santo.
Agora, você já pensou sobre a expressão: "o Espirito de Deus está sobre mim?"
Se observamos na palavra de Deus, vemos duas formas: o Espírito sobre e o Espírito em vós.

‘‘

Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26

/// Espírito em vós

“Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós” (Mt 10.20).
“O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não O vê, nem O conhece; vós O
conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós” (Jo 14:17).
“Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se
alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Dele. Se, porém, Cristo está em vós...” (Rm
8:9,10).
“Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?” (1Co 3:16).
“Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, O qual tendes
da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?” (1Co 5:19).
“Meus ﬁlhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo (Espírito) formado em
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vós.” (Gl 4:19).
“Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto
é, Cristo (o Espírito) em vós, a esperança de glória;” (Cl 1:2 7).
Todas estas passagens apresentam o Espírito Santo residindo “em” nós. Ele é a nossa esperança de
restauração, de retomo a Deus, de amor à Palavra de Deus, de cura da alma e tudo o que precisamos
para uma vida plena na presença de nosso grandioso Deus e Pai.

/// Espírito sobre nós
Existem também passagens que atestam que o Espírito Santo está “sobre” o homem.
“Então, descerei e ali falarei contigo; tirarei do Espírito que está sobre ti e O porei sobre eles; e
contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente” (Nm 11:17).
“Veio sobre ele o Espírito do Senhor,...” (Jz 3:10).
“Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja
tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito
(sobre mim)” (2 Rs 2:9).
“Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto;...” (Is 32:15).
“Eis aqui o Meu servo, a quem sustenho; o Meu escolhido, em quem a Minha alma se compraz; pus
sobre Ele o Meu Espírito, e Ele promulgará o direito para os gentios” (Is 42:1).
“E acontecerá, depois, que derramarei do Meu Espírito sobre toda a carne...“ (Jl 2.28).
“Batizado Jesus, [...] o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre Ele” (Mt 3:16).
“Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o Meu servo, que escolhi, o
Meu amado, em quem a Minha alma se compraz. Farei repousar sobre Ele o Meu Espírito, e Ele
anunciará juízo aos gentios” (Mt 12:17,18).
“O Espírito do Senhor está sobre Mim...” (Lc 4:18).
“Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós,.. .pelo contrário, alegrai-vos na
medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. . . se, pelo nome de Cristo, sois
injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus” (1 Pe
4:12-14).
Note que as escrituras sagradas apresentam ambas as possibilidades — o Espírito em nós ou sobre
nós. Quando a Palavra se refere ao Espírito sobre nós, em alguns versos, ela menciona aﬁrmações
como: “ em quem a Minha alma se compraz”. Isto nos leva a entender que o Espírito é posto sobre
nós, quando agradamos a Deus em Sua vontade. Com isto, Ele nos usa poderosamente como
instrumentos de Sua graça. No Antigo Testamento o Espírito de Deus era posto sobre os homens a
quem Deus escolhia para o Seu serviço. Homens que O agradavam e Lhe obedeciam. Estes homens
eram capacitados por Deus para as obras que lhes eram conﬁadas. É bom lembrarmos que naquela
época o Espírito Santo não habitava no homem. Ele vinha sobre os escolhidos de Deus para uma
obra especíﬁca (I Sm 10:10, I Sm 11:6, I Sm 19:20). Deus enviava o Seu Espírito para que homens
realizassem os Seus desígnios.

Qual é a diferença entre o Espírito dentro e sobre o homem?
Para vermos esta diferença, precisamos estudar melhor o ministério de Jesus. Até os Seus trinta
anos, não vemos nenhum relato sobre a vida de Jesus, que revelasse ter Ele feito milagres e
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prodígios. A não ser o episódio do templo aos Seus 12 anos de idade, não vemos nenhuma outra
menção especial à vida de Jesus.
Jesus possuía o Espírito Santo em Si. Ele foi gerado pelo Espírito Santo e tinha o Espírito Santo na
plenitude (Cl 2:9), mas mesmo assim Ele não operava milagres. O Espírito Santo habitava Nele,
porém ainda não estava sobre Ele. Em Mateus 3:13-17 nós vemos o episódio onde Jesus se dirige a
João Batista para ser batizado por ele, que a principio não quis batizá-Lo. “Mas Jesus lhe
respondeu: deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o
admitiu”. O Espírito Santo estava em Jesus para que Ele cumprisse toda a lei. Somente depois de
cumpri-la na íntegra é que Ele estaria preparado para a obra da cruz. Foi por isso que Jesus disse a
João que convinha cumprir toda a justiça. Depois da cruz, a obra de milagres e prodígios.
Até os trinta anos de idade a Bíblia nos revela que a criança Jesus crescia e Se fortalecia enchendoSe de sabedoria. Desde Sua infância Jesus não pecava contra Deus. Ele O agradava em tudo. Ao
chegar para o batismo nas águas Ele já havia agradado a Deus no cumprimento de toda a lei. Foi por
isso que a voz de Deus foi ouvida: “em quem Eu Me comprazo”. Jesus agradou o Pai e por isso
recebeu o Espírito sobre Ele e o que estava profetizado Dele se cumpriu após Sua saída das águas.
Logo depois de Seu batismo Jesus foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. (Lc 4:12) “Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto,
durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo...” Jesus herdou a porção dobrada do Espírito de
Deus em Sua vida. Ele estava cheio do Espírito de Deus dentro Dele e sobre Ele. Foi aí que o Espírito
O levou para ser tentado pelo diabo. A porção dobrada do Espírito é dada aos ﬁlhos de Deus por
herança. Jesus alcançou Sua maturidade aos trinta anos, cumprindo assim as leis dos homens e a
Sua maturidade espiritual cumprindo a lei de Deus. Sua maturidade aconteceu devido a Sua
obediência plena. Cada mandamento de Deus traz maturidade e estatura espiritual aos Seus
ﬁlhos. A Palavra de Deus e o Espírito de Deus são a mesma coisa. Jesus mesmo aﬁrmou isso (Jo
6:63). Quando Jesus cumpriu toda a lei Ele obedeceu todo o mandamento de Deus. A Palavra foi
toda cumprida em Sua vida terrena. Ele era a própria Palavra. Ele não precisava ler as escrituras. Ele
era a Palavra viva. Ao cumprir cada mandamento, Ele simplesmente crescia em obediência plena à
Palavra de Deus.
Ao cumprir-se isso na vida de Jesus, depois de haver sido tentado, Ele se dirigiu para Nazaré e foi à
sinagoga. Assim narram as escrituras: “indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na
sinagoga,...O Espírito do Senhor está sobre mim...”(Lc 4:16-21). Já havia sido profetizado que o
Espírito Santo estaria sobre Ele há muito tempo atrás pelo profeta Isaías. Porém, este fato só
ocorreu aos Seus trinta anos de idade. Até ali o Espírito Santo estava Nele. Isto leva-nos a crer que
não podemos ter o Espírito Santo somente dentro de nós, mas, também sobre nós.
Um exemplo desta verdade é a vida dos discípulos. Eles viveram com Jesus, mas, somente quando
Jesus soprou sobre eles, que o Espírito de Deus entrou neles (Jo 14:17). Quando Jesus fez isto, Ele já
havia sido cruciﬁcado e ressuscitado dos mortos. “E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado..
.e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.” (Jo 20:19-23). Os
discípulos receberam o Espírito Santo, porém, Jesus lhes disse para não fazerem nada até que
recebessem o poder do alto (Lc 24:45-49). Vamos ver como foi esta experiência!
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“Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar; de repente, veio do
céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E
apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como que de fogo, e pousou uma sobre cada um
deles. Todos ﬁcaram cheios do Espírito Santo e passaram a falarem outras línguas, segundo o
Espírito lhes concedia que falassem.” (At 2:1-4) O Espírito veio sobre todos eles em forma de língua
de fogo, que pousou sobre eles. A experiência apontava algo sobrenatural de Deus na vida destes
irmãos, que ﬁcaram literalmente cheios do Espírito Santo. Aquelas pessoas já possuíam o Espírito
Santo. Elas não estavam ali por suas próprias forças. Era o poder do Espírito que as impelia a irem
ao templo diariamente para oração e aguardar a promessa deixada por Jesus. Quando este
Espírito veio sobre eles, eles receberam o poder de que lhes falara Jesus
Pedro e João, que já haviam passado pela experiência deste batismo com fogo, foram ao templo
para orar. Na porta de entrada, havia um homem aleijado que lhes pediu dinheiro. Eles
responderam que não tinham prata ou ouro, mas, o que eles tinham, dariam a ele. O que eles
tinham? O Espírito Santo sobre eles. Eles tinham uma porção dobrada do Espírito. Não somente
eles haviam recebido o Espírito através do sopro de Jesus, como, também, haviam recebido o
Espírito sobre suas cabeças. A promessa estava cumprida e o poder de operar os milagres de Deus,
era agora também para os discípulos. O segredo estava no revestimento do Espírito sobre eles.
Aleluia!
Talvez você esteja perguntando: o que tem isto a ver comigo? Meu querido irmão, nós estamos
falando do Reino de Deus. Cristo não reinará por nós até que ele reine em nós. O Espírito Santo nos
foi dado desde o dia em que confessamos Jesus, porém, o poder de operar as maravilhas do reino é
somente para os que agradam a Deus em tudo. A cada momento das nossas vidas, estamos sendo
conduzidos pelo Espírito Santo. Ele nos ensina a vontade do nosso Pai celestial. Ele nos revela as
escrituras sagradas, com a ﬁnalidade de cumprirmos a justiça divina. Para cada escritura que nos
rendemos em obediência, vemos a medida de fé que recebemos, para a vitória cristã. Cada
escritura gravada em nossos corações, é uma porção espiritual de crescimento e amadurecimento
no Senhor Deus. O Espírito Santo em nós é o responsável pela nossa caminhada de santiﬁcação.
Quando formos maduros e obedientes ao Pai celestial, em tudo o que está revelado na Palavra,
então estaremos preparados para o batismo de fogo. Esta promessa é para todos (At 2:37-39).
Quando este batismo chegar a nós, nunca mais seremos os mesmos.
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