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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
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Como o Espírito Santo é chamado e simbolizado na Bíblia

Nomenclatura e simbologia
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Representações e Símbolos  Associados ao 
ES e Suas Manifestações

Simbologia
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• Converse com a pessoa mais próxima e 
listem os símbolos que se lembram pelos 
quais o ES é representado ou associado na 
Bíblia.
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Sopro / Vento
• Hebraico:  רוח (ruwach)
–Espírito (232); vento (92); fôlego (27)

• Grego:   πνεῦμα (pneuma)- Espírito
–Vem de πνέω (pneo) – sopro, vento
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Sopro / Vento
Analogia com o Vento (Jo 3:8):
• O vento não pode ser visto 
• O vento pode ser notado, mesmo sendo invisível
• Os resultados do vento são bem perceptíveis
• O vento é uma força muito poderosa
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Fogo
• Considere as 4 passagens no NT: Mt 3:11; Lc 3:16; At 2:3; Ap 4:5
• 3 interpretações para Mt 3:11 e Lc 3:16:
– 1. Cumprimento total em Pentecostes (ES e fogo)
– 2. ES – veio em Pentecostes.  O fogo – seria a ação purificadora

(santificadora) do ES na era da igreja
– 3. ES – para quem é “trigo”;  Fogo – para a “palha” - juízo da 2ª 

vinda
• Interpretação correta - compatível com contexto

• Portanto, Mt e Lc não associam o ES ao fogo. Elas só falam de um batismo 
diferente do batismo com o Espírito e que seria com “fogo”
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Fogo
• Sobre At 2:3:
–Descreve a primeira manifestação do ES na igreja
–Fala de “Línguas” como fogo, que pousou sobre cada um
–Fenômeno singular – nunca mais se repetiu
–Essa passagem associa a primeira descida do ES com uma 

manifestação visível com aparência de fogo
–Ela não usa o fogo como símbolo para o ES
–Não foi o ES que se manifestou como fogo – foram as 

“línguas”
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Fogo
• Sobre Ap 4:5
– 7 Espíritos = o perfeito ES (Ap 1:4)

– 7 tochas de fogo = única passagem que 
associa o ES diretamente ao fogo
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Fogo
• Significados da associação do fogo a Deus e ao ES:
–Presença de Deus (Ex 3:2)
–Proteção de Deus (Ex 13:21)
–Aprovação de Deus (Lv 9:23-24)
–Poder purificador de Deus (Is 6:1-8)
–Disciplina de Deus (Hb 12:28)
–Juízo de Deus ( Lv 10:1-2)
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Água
Jo 7:37-39
• Jesus associa o ES a “do seu interior fluirão rios de água

viva”
– Vida 
– Essencialidade
– Abundância
– Saciedade
– Purificação
– Não flui só para benefício próprio: beneficia outros 

(testemunho + serviço) 
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Óleo (Unção)
• No AT, o uso do óleo representava 3 coisas:
–1. Unção: escolha divina para servir a Deus como sacerdote 

ou rei (Lv 16:32; 1Sm 9:27-10:1)
• Jesus foi ungido pelo Espírito (Lc 4:17-21)
• O paralelo nos crentes:  uma vez ungidos pelo ES, 

desempenham esses ofícios (2Co1:21-22; Ap 1:6; Ap 5:10; 
Ap 20:6)

–2. O santo óleo iluminava o lugar santo (Ex 27:20)
• O paralelo nos crentes: ES é a fonte de “iluminação” nos

sacerdotes que adentram o santo dos santos (Hb 10:19; 
1Jo 2:20 + Ef 1:17-18) 
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Óleo
• No AT, prefigurava 3 coisas:
–3. Um óleo especial era usado para purificação e santificação

de artefatos e sacerdotes (Ex 30:22-33) e azeite comum
para purificar leprosos (Lv 14:15-18).
• Paralelo nos crentes: O ES purifica e santifica os

“sacerdotes” de hoje
–Todo cristão é um “sacerdote” (1Pe 2:9; Ap 1:5-6)
–Todo cristão tem a “unção” (1Jo 2:20)
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Pomba
Mt 3:16; Mc 1:10; Lc 3:22; Jo 1:32
• Um dos eventos narrados pelos 4 evangelhos
• Simbolizava pureza (Mt 10:16)
–símplices “ἀκέραιος akeraios” – não misturado

• Enfatizava sua origem celestial
–“... desceu sobre Ele”

• Manifestação exclusiva no batismo de Jesus
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Vestes
Lc 24:49
• “Vestidos” com o poder do Espírito
• Proteção
• Não fazem parte da pessoa –a “veste” é  

colocada por Deus
• O poder passa a ser “usado” pela pessoa
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Penhor
2Co 1:22; 5:5; Ef 1:13-14
• O conceito bíblico de penhor pode ser entendido no AT
– Gn 38:13-20

• Garantia
– A habitação pelo Espírito “garante” a herança futura
– Tal herança é o resgate da Sua propriedade – seu povo comprado 

por Cristo
– É como uma “dívida” assumida por Deus: nossa herança que foi 

conquistada por Cristo
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Selo
Jo 6:27; 2Co 1:22; Ef 1:13; 4:30
• O conceito bíblico de selo pode ser entendido no AT 

– 1Rs 21:8; Et 3:12; Et 8:10; Dn 6:17
• Marca de autenticidade e propriedade
• Garantia de irrevogabilidade
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Sua Participação na Revelação e Inspiração

O  Espírito Santo E A PALAVRA 
DE DEUS
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O Espírito Santo na Revelação e 
Inspiração da Palavra
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• O que é Revelação de Deus?
• Deus se revela hoje?

• Há novas revelações de Deus hoje?
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Revelação: Conceito
• Ato de tornar conhecido  algo que estava 

oculto
• Revelação de Deus:
–O conhecimento sobre Deus torna-se possível 

através dos meios que Ele usa para se revelar
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Revelação de Deus: Tipos
• Geral ou natural (Rm 1:18-25)
–Deus torna-se conhecido através da Natureza
–Podemos conhecer um pouco sobre um autor a partir da 

sua obra
–Tal revelação fornece informações mínimas sobre Deus, 

mas suficientes para glorifica-Lo 
–A resposta inapropriada dos homens a tal revelação 

acende a ira de Deus contra eles.
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Revelação de Deus: Tipos
• Especial
–São as raríssimas ocasiões em que Deus se revelou 

de maneira milagrosa e não natural
–Engloba as manifestações físicas, envio de anjos, 

sonhos, visões , etc. Exemplos: Gn 18:1; Ex 3:1-2; 
Gn 15:1; Gn 31:11; Ex 24:15-17; Is 1:1
–A mais importante delas: a encarnação 

(Hb 1:1-2)
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Revelação de Deus
• Às vezes pessoas dizem que Deus lhes “revelou” algo
• Precisamos ter muito cuidado com esse tipo de

afirmação!
–“estava orando para uma decisão e Deus me revelou 

que...”
• Nenhuma reivindicação de nova “revelação” está 

autorizada (Ap 22:18)
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• O que significa a expressão “A Bíblia é 
divinamente inspirada”?
• Como se deu essa “inspiração divina” da 

Bíblia?
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Inspiração: Conceito
• É uma das formas da revelação especial
• É o processo pelo qual Deus superintendeu os 

autores humanos em pleno uso de suas faculdades 
mentais para que registrassem sem erro as palavras 
de Deus. 
• Tal processo é um milagre: o resultado é exatamente 

aquilo que Deus planejou. 
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Inspiração: Conceito
• A doutrina da inspiração fundamenta a 

autoridade e a suficiência da Palavra
–Autoridade – acima de qualquer outra fonte

–Suficiência – como regra de fé e conduta

• Sem tal doutrina, toda a teologia e toda a prática 
cristã desmoronariam.
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Inspiração: Conceito
• 2Tm 3:15-16 – θεόπνευστοϛ 

(theopneustos)
–Theo – Deus; Pneustos – sopro, vento 
– “Soprada por Deus”

• 2Pe 1:21; At 28:25
–O Espírito Santo é o agente da inspiração
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Inspiração: Conceito
• Inspiração verbal
–a inspiração estende-se às palavras usadas e não 

somente aos conceitos
–Algumas partes foram ditadas palavra por palavra
–Em outras partes, o uso de cada palavra foi 

supervisionado pelo Espírito, garantindo a sua 
exatidão
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Inspiração: Conceito
• Inspiração plenária

–Todas as partes  da Bíblia são plenamente 
inspirados – nenhuma é inferior à outra

–Ela é infalível como verdade e final como 
autoridade
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Inspiração: Peculiaridades
• O Espírito Santo revelou a Palavra inspirando 

pessoas progressivamente ao longo da história
–Período de 1500 anos
–Mais de 40 gerações
–Mais de 40 autores
–Os mais diferentes tipos de pessoas
–3 continentes (Ásia , África e Europa)
–3 idiomas – Hebraico, Aramaico, Grego
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O Antigo Testamento Inspirado
Conteúdo revelado por inspiração pelo ES:
• Informações sobre o Passado Desconhecido
• Legislação da Teocracia
• Princípios morais universais
• Registros Históricos
• Material Ditado
• Literatura Poética
• Literatura Sapiencial
• Mensagens Proféticas
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O Novo Testamento Inspirado
Conteúdo revelado por inspiração pelo ES:
• Vida obra e ensinos do Senhor Jesus
• Implantação e desenvolvimento da igreja
• As doutrinas cristãs
• Princípios gerais da ética cristã
• Princípios gerais da vida cristã
• Profecias para o futuro
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