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AULA 4

O Espírito antes de ser enviado por Jesus

O MINISTÉRIO DO ESPÍRITO 
SANTO NO ANTIGO 

TESTAMENTO – PARTE 2

Temas vistos até aqui
• História da Pneumatologia
• A doutrina da Trindade
• A personalidade do ES
• A divindade do ES
• A nomenclatura bíblica para o ES

Temas vistos até aqui
• A simbologia bíblica para o ES
• O ES na Revelação e Inspiração da 

Palavra de Deus
• O ES na criação
• O ministério do ES no AT – Parte 1

O ES no AT - Recapitulação
•  Contenção da pecaminosidade 
•  Habilitação para tarefas 
•  Unção sacerdotal 
•  Capacitação de estadistas
•  Ministração por profetas
•  Revelação da Escritura
• O caso de Moisés e os 70 líderes
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Peculiaridades da Sua Atuação
• A explicação de Jesus: Jo 14:17 
–  habita convosco -  parcial e temporário
–  estará em vós – universal e permanente

• Era diferente do que ocorre desde o 
Pentecostes até hoje
• A atuação não era esporádica
– Ele esteve com vários indivíduos ao longo de toda 

a história do AT

Peculiaridades da Sua Atuação
• Habitação Seletiva: Não estava com cada 

indivíduo do povo de Deus:
– (Gn 41:38; Nm 27;18; Dn 6:3)
• Ele estava em algumas pessoas 

– (Jz 3:9-10, 6:34, 11:29, 13:24-25; 1Sm 10:9-10, 16:13)
• Ele veio sobre várias pessoas 

– (Ex 31:2-3, 35:31)
• Ele encheu alguns 

Peculiaridades da Sua Atuação
• (Jz 15:14-15 x Jz 16:19; 1Sm 16:14; Sl 51:11, Nm 

11:25 )
– A habitação poderia ser temporária e o ES 

retirado depois 
• (Ne 9:20; Is 63:14)
– Embora atuando através de alguns, Ele 

beneficiava a nação toda A sinergia e interação entre eles

O  ESPÍRITO SANTO E O 
SENHOR JESUS CRISTO

O Espírito Santo e as 
Profecias Messiânicas

A Revelação da Vida Terrena do Filho

O ES Revelou a Encarnação 
do Filho

Profecias do ES sobre o Filho
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Revelação da Encarnação do Filho
•  Gn 3:15
– Proto-evangelho
–  “Seu descendente” - da mulher – seria um homem

•  Is 7:14 e Mt 1:23
– Revela a impensável encarnação de Deus
– Revela o impensável nascimento virginal

• Mq 5:2
– Revela o improvável local do seu nascimento: Belém 

O ES Revelou a Sua própria 
Atuação Junto ao Filho

Profecias do ES sobre o Filho

Revelação da atuação do ES no Filho

•  Is 11:1-5
– “repousará sobre Ele”
– “Espírito de Sabedoria, entendimento, conselho, 

fortaleza, conhecimento e temor do Senhor”
•  Is 42:1-4
– “Pus sobre Ele o meu Espírito”
– “não desprezará os aparentemente desprezíveis”
– “implementará o direito e a doutrina (lei)”

Revelação da atuação do ES no Filho
•  Is 61:1-2
– “Está sobre mim”
– “me ungiu para pregar boas novas, curar quebrantados, 

proclamar libertação, libertar, pregar o período do favor 
(ano aceitável) e o dia da vingança”

•  Síntese dessas profecias:
– O Filho não estaria sozinho para realizar a Sua obra terrena
– O Espírito (que já estava atuando na Terra antes da 

encarnação) estaria colaborando com Ele durante todo o 
Seu ministério terreno

O ES Revelou detalhes da 
Obra do Filho

Profecias do ES sobre o Filho

Revelação da Obra do Filho
• Gn 3:15
– Ele derrotaria Satanás

•  Is 53
– Seu martírio:
• Ele seria desfigurado (2)
• Ele seria desprezado (3)

– Ele tomaria sobre si os pecados de outros (4-6 e,
8 , 10, 11, 12)
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Revelação da Obra do Filho
•  Is 53
– Ele nunca pecaria nem por atos nem por 

palavras (9)
– O Pai e o Filho ficariam satisfeitos por sua 

obra (10-11)
– Ele imputaria Sua justiça a muitos(11)
– A vida eterna seria dada aos que cressem (10)

O ES Revelou os  detalhes 
da morte do Filho

Profecias do ES sobre o Filho

Revelação de detalhes da morte do Filho
1.  (Zc 11:12 x  Mt 26:14-15)
2.  (Sl 55:13-15 x Mt 26:49-50)
3.  (Zc 11:13 x Mt 27:3-5 e 7)
4. (Zc 13:7 x  Mt 26:56)
5.  (Sl 35:11 x Mt 26:59-61)
6.  (Is 50:6 x Mt 26:67-68)
7.  (Is 53:5 x Mt 27:26-27)
8.  (Is 53:7 x Mt 27:12-14)
9.  (Sl 109:24 x  Lc 23:26)
10. (Sl 22:16 x Jo 20:25-27)
11.  (Is 53:9 e 12 x Mc 15:27-28)
12. (Is 53:12 xLc 23:34)


13.  (Sl 109:25 x Mt 27:39-40)
14.  (Sl 22:7-8 x Mt 27:41-43)
15.  (Sl 22:18 x Jo 19:23-24)
16.  (Sl 38:11 x Lc 23:49)
17.  (Sl 22:1 x Mt 27:46)
18.  (Sl 69:21 x Jo 19:28-29 
19.  (Sl 31:5 x Lc 23:46
20. (Am 8:9 x Mt 27:45)
21.  (Sl 34:20 x Jo 19:33-36)
22. (Zc 12:10 x Jo 19:34)
23. (Sl 22:1 x Mt 27:46 )
24. (Is 53:9 x Mt 27:57-60)

Revelação de detalhes da morte do Filho
1.  (Zc 11:12 x  �

Mt 26:14-15)
2.  (Sl 55:13-15 x �

Mt 26:49-50)
3.  (Zc 11:13 x �

Mt 27:3-5 e 7)
4.  (Zc 13:7 x �

  Mt 26:56)

•  Vendido por 30 moedas 
de prata 
•  Traído por um amigo �

•  Dinheiro atirado para o 

oleiro 
•  Abandonado pelos 

discípulos 

Revelação de detalhes da morte do Filho

5.  (Sl 35:11 x �
Mt 26:59-61)

6.  (Is 50:6 x �
Mt 26:67-68)

7.  (Is 53:5 x �
Mt 27:26-27)

8.  (Is 53:7 x �
Mt 27:12-14)

•  Falsamente acusado�
 
•  Cuspido e espancado�

•  Ferido e pisado  �

•  Calado perante 

acusadores 

Revelação de detalhes da morte do Filho

9.  (Sl 109:24 x �
Jo 19:17)

10.  (Sl 22:16 x �
Jo 20:25-27)

11.  (Is 53:9 e 12 x �
Mc 15:27-28)

12.  (Is 53:12 x �
 Lc 23:34)

•  Sucumbiria pelo peso 
da cruz 
•  Mãos e pés 

traspassados 
•  Crucificado com 

malfeitores 
• Oraria pelos inimigos 
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Revelação de detalhes da morte do Filho

13.  (Sl 109:25 x �
Mt 27:39-40)

14.  (Sl 22:7-8 x �
Mt 27:41-43)

15.  (Sl 22:18 x �
Jo 19:23-24)

16.  (Sl 38:11 x �
 Lc 23:49)

•  Meneariam-lhe a 
cabeça em desprezo 
•  Zombariam dele �

•  Teria as vestes 

repartidas 
•  Amigos ficariam de 

longe

Revelação de detalhes da morte do Filho

17.  (Sl 22:1 x �
Mt 27:46)

18.  (Sl 69:21 x Jo 
19:28-29 

19.  (Sl 31:5 x �
Lc 23:46

20.  (Am 8:9 x Mt 27:45)

•  Seria abandonado �

•  Lhe dariam vinagre e fel �

•  Entregaria a Deus seu 

espírito 
•   Se sentiria 

abandonado por Deus

Revelação de detalhes da morte do Filho

21.  (Sl 34:20 x �
Jo 19:33-36)

22.  (Zc 12:10 x Jo 19:34)
23.  (Sl 22:1 x Mt 27:46 ) �


24.  (Is 53:9 x �

Mt 27:57-60)

•  Seus ossos não seriam 
quebrados 
•  Seu lado seria ferido 
•  Haveria trevas na Terra 
 
•  Seria enterrado por um 

rico 

O ES Revelou a Ressurreição 
do Filho

Profecias do ES sobre o Filho

Revelação da Ressurreição do Filho

• (Sl 16:9-10 x At 2:25-32)
– Ele não permaneceria morto 
• (Sl 68:18 x Ef 4:8-12)
– Subiria aos céus e concederia dons para 

que homens edificassem sua igreja 

O Espírito Santo e a 
Encarnação do Filho

Espírito Santo: o Pai biológico do Filho


