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O estudo sobre o Espírito Santo chama-se Pneumatologia. O 
vocábulo Pneumatologia, vem de duas palavras gregas, a saber, 
PNEUMA (que é espírito), mais LOGIA (que é ciência, ou estudo). Então, 
a palavra Pneumatologia refere-se à Ciência, ou, Estudo sobre um 
espírito. No nosso caso, o Espírito Santo. Portanto, vamos nesta sublime 
aula aprender acerca do Espírito Santo que o Deus conosco na 
Dispensação da Graça. Ele ficou conosco no lugar de Jesus Cristo (João 
14: 16 -18). 

 
2.1.1.  A PERSONALIDADE DO ESPÍRITO SANTO 

 
O Espírito Santo é uma pessoa. Para provar que Ele é 

realmente, uma perfeita pessoa, veja: Ele é inteligente (1ª Corintos 2: 10 
– 11). O Espírito Santo é mais sábio que todos os homens e todos os 
anjos; Ele tem emoções (Efésios 4: 30). O Santo Espírito alegra-se e 
também se entristece;  

Ele tem vontade (1ª Coríntios 12: 11); Ele ensina (João 14: 26); 
Ele guia (Romanos 8: 14); Ele comissiona, isto é, envia (Atos 13: 14); Ele 
dá ordens a homens (Atos 8: 29); Ele age no homem (Gênesis 6: 3); Ele 
intercede, isto é, nos defende e ora por nós (Romanos 8: 26); Ele fala 
(João 15: 26; 2ª Pedro 1: 21). 

 
2.1.2. A DIVINDADE DO ESPÍRITO SANTO 

 
O Espírito Santo é Deus. Ele está em pé de igualdade as demais 

pessoas da Santíssima Trindade (1ª Coríntios 6: 11). O Espírito Santo é 
apresentado fazendo obras que só Deus pode fazer (Romanos 8: 15; 
João 14: 16).   

Provada pelos atributos: Ele é: Onisciente (1ª Coríntios 2: 10,11) 
o Espírito Santo esta ciente de todo passado, presente e futuro; até 
mesmo de todo pensamento. Ele é Onipotente (Gênesis 1: 2) O Santo 
Espírito tem todo o poder nos Céus e na terra, não conhece o impossível; 
Ele é Onipresente (Salmo 139: 7) O Espírito de Deus estar presente em 
todos os lugares ao mesmo tempo; é Santidade (Lucas 11: 13); Ele é Vida 
(Romanos 8: 2); Ele é Sabedoria (Isaias 40: 13).   

A Deidade do Espírito Santo Provada pelas suas obras: Criação 
(Gênesis 1:2); O Espírito Santo na criação dos céus e da terra, junto com 
Deus Pai e Deus Filho. Inspiração (2ª Pedro 1: 21); o Espírito de Deus 
inspirou os escritores da Bíblia Sagrada, na Santíssima redação. E 
inspira hoje os homens para ensinar e pregar a Palavra de Deus. Gerar 
Cristo no ventre de Maria (Lucas 1: 35). 

 
2.1.3.  SÍMBOLOS DO ESPÍRITO SANTO 

 
Não é tarefa fácil compreender acerca de Deus. Para esta 

imprescindível tarefa, em primeiro lugar, precisamos ter a ajuda do 
próprio Espírito Santo. E em segundo lugar, usar as facilidades 
proporcionadas pela Bíblia Sagrada, que são os símbolos que Ela revela 
para nos ajudar a ter, pelo menos, uma pequena ideia acerca do Espírito 
Santo:  



3 
 

 
1) ÁGUA (João 4: 14; 7: 38,39). O Espírito Santo sacia a nossa 

sede espiritual. 
2) FOGO (Atos 2: 3). O Espírito de Deus queima as impurezas.  
3) ÓLEO (Lucas 4: 18; Atos 10: 38). Ele nos unge: dar-nos poder 

e nos capacita. 
4) PENHOR (2ª Coríntios 1: 22; 5: 5). O Espírito Santo é um 

adiantamento, como prova da salvação.   
 
5) POMBA (Mateus 3: 16; Marcos 1: 10; Lucas 3: 22; João 1: 32). 

O Espírito de Cristo é puro e simples.  
6) SELO (2ª Coríntios 1: 22; Efésios 1: 13; 4: 30). Ele é a marca 

da salvação na vida de uma pessoa salva.   
7) SERVO (Gênesis 24). O Espírito de Deus veio para nos 

servir. 
8) VENTO (João 3: 8; Atos 2: 1,2). Ele assopra nos dando vida e 

expelindo toda mácula e poeira do mal. 
9) VESTIMENTA (Lucas 24: 49). O Espírito do Senhor nos veste 

e nos reveste espiritualmente.       
  

2.1.4. BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO 
 
O Batismo com, ou no Espírito Santo, consiste em um mergulho 

no próprio Espírito Santo. Este fenômeno é uma das Obras 
Sobrenaturais que só Jesus Cristo pode fazer (João 1: 32 – 34). Com este 
processo os membros, ou os congregantes da igreja têm mais força e 
mais condição para efetuar a Obra de Deus neste mundo. E, todavia, 
Cristo ensinou os seus discípulos que não executasse a sua Obra, antes 
de serem revestidos com poder, ou melhor, Batizados com, ou no 
Espírito Santo (Atos 1: 4, 5). 

 Os primeiros discípulos de Cristo, não foram batizados com o 
Espírito Santo no momento de suas conversões ao Evangelho. 
Posteriormente, muitos de seus discípulos foram batizados com o Santo 
Espírito no momento das suas conversões (Atos 10: 44 – 47). Mas havia 
alguns discípulos quem nem eram batidos com este batismo (Atos 18: 
24, 25; 1ª Coríntios 14: 14 – 16). 

Resumindo: o Batismo com o Espírito Santo é um revestimento 
com poderes sobrenaturais. Em outras palavras, é o crente ser cheio do 
Espírito Santo. 

Na atualidade temos, pelo menos, três teorias a explicação do 
Batismo no, ou com o Espírito Santo, a saber: Pentecostais, Neo - 
pentecostais e Tradicionais: 

 
1) PENTECOSTAIS: Quando alguém aceita a Jesus como 

Salvador recebe uma porção do Espírito Santo (João 20: 22). Esta 
porção do Santo Espírito faz com que a pessoa seja crente e 
regenerada. Mas todos necessitam de uma porção maior do Espírito 
Santo, o revestimento com poder, o Batismo com Espírito Santo, 
(Mateus 3: 11; João 1: 33). A promessa do batismo com o Espírito Santo 
é para todos os que creem (Atos 1: 8). A prova do batismo com o 
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Espírito Santo na vida de alguém é a evidencia da fala em mistério, ou 
falar em outras línguas. Não falar aquilo que a pessoa queira falar, mas 
falar uma língua conforme o Espírito Santo concede que fale (Atos 2: 1 – 
4).   

2) NEO-PENTECOSTAIS: Os adeptos desta teoria creem no 
Batismo com o Espírito Santo, quase igual aos pentecostais. A pessoa 
pode receber o referido Batismo, mas não precisa necessariamente, 
falar em outras línguas.  

 
3) TRADICIONAIS: Segundo os tradicionais, o Batismo no 

Espírito Santo ocorre no mesmo momento da convenção do indivíduo 
ao Evangelho. E não há evidencias em falar em outras línguas. OS 
DONS: A palavra dom significa capacidade, os dons são ferramentas 
indispensáveis para vivermos e trabalharmos no Reino de Deus, aqui na 
terra. Leremos: 1ª Coríntios 12: 7 – 11.  

 
2.1.5. DONS ESPIRITUAIS 

 
Os dons espirituais têm nove características e para facilitar o 

nosso entendimento, os teólogos os classificaram e os dividiram em três 
ordens de três.   Veja: 

 
1) DONS DE PODER (Através destes dons Deus age, Ele faz): 

São três dons que o Espírito Santo usa as mãos santas da pessoa cheia 
do Poder de Deus em que Ele queira usar, a saber, curar, maravilhas e 
fé. 

 
a) OS DONS DE CURAR: Estes dons atuam sobre todas as 

doenças e enfermidades.  Eles estão no plural, e segundo os teólogos e 
os estudiosos da Bíblia, há um, ou mais dons para curar as 
anormalidades em cada sistema de um corpo. (Tiago 5: 14-16); 

 
b) O DOM DE MARAVILHA: Dom de Maravilhas, ou de Milagres. 

Estes dons atuam sobre a matéria. Exemplo: Transformar água em 
vinho (João 2: 1 – 12). Andar sobre as águas (Mateus 14: 25; Lucas 6: 48 
– 51). As multiplicações dos pães (Mateus 14: 15-21; 15: 32 – 38). Orar 
para chover, ou parar de chover (Tiago 5: 17, 18). A figueira se secou 
(Marcos 11: 12 -14, 20-25). Alguns teólogos ensinam que expulsar os 
demônios e orar para batismo com Espírito Santo. E os respectivos 
sinais acontecendo, seria a manifestação do Don de Maravilha, visto 
que é a libertação, ou o enchimento do corpo humano, a matéria. 

 

 
c) O DOM DA FÉ: Este Dom atua sobre as deficiências e as 

mortes – vejam os exemplos: o Coxo anda (Marcos 2: 3-12); os Cegos 
veem (Mateus 9: 27 – 31); o Surdo-Mudo ouve e fala (Marcos 7: 31 – 37); 
Ressurreições. A Bíblia Sagrada narra oito ressurreições de pessoas 
individuais: (1º Reis 17: 22; 2º Reis 4: 35; 13: 21; Mateus 9: 25; Lucas 7: 
15; João 11: 44; Atos dos Apóstolos 9: 40; 20: 9-11). 
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2) DONS DE REVELAÇÕES: Através destes dons Deus Mostra o 
mundo espiritual, Ele esclarece os enigmas e mostra uma saída. São 
três dons que Deus usa os olhos santos de seus servos nas realizações 
de sinais sobrenaturais, a saber, sabedoria, ciências e discernimentos. 

 
a) O DOM DA PALAVRA DA SABEDORIA: Sabedoria da parte 

de Deus para: Interpretar com segurança a Bíblia Sagra, (1ª Coríntios 
2: 14 – 16).  E a expor (ensinar e pregar Bíblia, e aconselhar) com 
sabedoria (1ª Timóteo 4: 11 – 16).  Compreender as coisas difíceis 
(Jeremias 33: 3). Revelar o oculto. [Exemplo: Jesus revelou a vida da 
mulher Samaritana (João 4: 16 – 19)]; 

b) O DOM DA PALAVRA DA CIÊNCIA: Ciências da parte de 
Deus: Para que o portador possa sair de problemas que para o homem 
não tem saída (Atos 23: 6 – 10). Visualizar o perigo, ou o engano oculto 
(Atos 5: 1- 12).  

c) DISCERNIMENTO DE ESPÍRITOS: Visualizar e ter a 
convicção, com garantia, que o espírito realizou tal sinal na vida de 
alguém, como: profecias, curas e etc. (Atos 16: 16 – 18). 

 
3) DONS DE ELOCUÇÃO: Através destes dons, Deus Promete, 

Ele faz Promessas a fim de consolar, exortar e edificar a sua igreja. São 
três dons que Deus usa a boca santa do crente que está cheios do 
Espírito Santo, de fé e que busca a estes dons. Que são profecia, 
variedade de línguas e interpretação de línguas.  

 
a) PROFECIA: Isto fala de uma mensagem que vem diretamente 

da parte de Deus. O Senhor usa a pessoa como um canal, ou como um 
meio para falar com o ser humano. Confira os meios que Deus usa para 
entregar aos profetas as suas mensagens: Deus fala com os seus 
profetas, através, de pelo menos, quatro meios, a saber: Através da 
Sua vós. O profeta pode ouvir a vos de Deus (1º Samuel 3: 4 -14). 
Mediante visões. O profeta acordado pode visualizar, imagens pelo o 
poder sobrenatural (Daniel). O Senhor pode tomar a boca do profeta 
enquanto ele fala (Deuteronômio 18: 18; Isaias 5: 1 1). Deus concede ao 
profeta sonhos Proféticos. Este sonho é diferente dos demais, visto que 
posteriormente, o portador do respectivo sonho, não tem nenhuma 
dúvida que foi Deus que falara consigo (Número 12: 5 - 8); 

b) VARIEDADE DE LÍNGUAS: Isto consiste em alguém falar 
uma língua que não fora aprendida impulsionada pelo Espírito Santo. 
Estas línguas podem ser humanas ou celestiais (1ª Coríntios 13: 1; 14: 
13 ,14).; 

c) INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUAS: Este Don se trata de 
Interpretação das línguas faladas pelos usados no dom da variedade de 
línguas (1ª Coríntios 14: 26, 27). 

 
4) OS OUTROS DONS: No intuito de enriquecer ainda mais as 

informações sobre os dons, salientamos os outros importantíssimos 
dons. Confira: 

 



6 
 

1º) OS DONS DE DEUS: Do grego, dom é primeiramente 
explicito, como dõron, significa, um bem dado a alguém, como 
expressão de honra (Mateus 2: 11). Os dons de Deus são: Excelente 
Gestão, Viver Bem, Estilos de Vida, Jesus Cristo, A Vida Eterna, e As 
Operações. 

a) A CAPACIDADE que o ser humano tem para: trabalhar, administrar 
bem suas finanças, enriquecer; 

b) VIVER BEM (Eclesiastes 3: 13; 5: 19); 
c)  OS ESTILOS DE VIDA, as maneiras de viver (1ª Coríntios 7: 7); 
d)   JESUS CRISTO, o Salvador (João 4: 10); 
e)  A VIDA ETERNA (Romanos 6: 23); 
f)  A SALVAÇÃO (Efésio 2: 8); 
g)  As OPERAÇÕES: As possibilidades da manifestação sobrenatural 

(1ª Coríntios 12: 6). “Porque os dons e a vocação de Deus são sem 
arrependimento” (Romanos 11: 29). 

 
2º) OS DONS DE CRISTO: “E há diversidade de ministérios, mas 

o Senhor é o mesmo” (1ª Coríntios 12: 5).  Os dons de Cristo consistem 
nas capacidades dadas, por Ele próprio, aos seus obreiros, para que 
estes venham cuidar da sua Noiva, a Igreja com cuidado e qualidade.  
Dons Ministeriais –  

a) APÓSTOLOS: Apostolo fala de um Ministro desbravador, que abre 
trabalho. Eles são dotados de muita fé, coragem e ânimo. Eles são 
muitos avivados; 

b)  PROFETAS: O profeta se trata de alguém muito avivado que tem 
mensagens diretas de Deus, a qual “edifica, exorta e consola” aos 
ouvintes (1ª Coríntios 14: 3). Eles são enviados após os apóstolos, para 
fortalecer os novos convertidos; 

c)  EVANGELISTAS: O evangelista fala de um obreiro voltado aos 
evangelismos, a fim de fazer crescer a igreja do Senhor; 

d)  PASTORES: Os Pastores são ministros voltados à administração 
da igreja e aos ensinamentos da mesma; 

e) DOUTORES: Doutor aqui são obreiros com capacidade celestial 
para interpretar os mistérios da Bíblia, e com a mesma capacidade eles 
aplicam estas descobertas na igreja. No intuito de que a igreja esteja 
bem fundamentada na Palavra de Deus.  

 
3º) OS DONS DA GRAÇA: Os Dons da Graça consiste nos dons 

espirituais e nos dons de Cristo ao mesmo tempo. Muitos são bons 
administradores, mas não são portadores dos dons espirituais. Outros já 
são portadores dos dons espirituais, mas não consegue administrar. 
Mas com os dons da Graça são diferentes, seus portadores administram 
super bem a igreja, e portam os dons espirituais ao mesmo tempo. 
Confira Romanos (12: 6 – 8): 

De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é 
dada:  

Se for profecia, seja ela segundo a medida da fé; 
Se for ministério seja em ministrar; 
Se for ensinar, haja dedicação ao ensino; 
Ou o que exorta, use esse dom em exortar; 
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O que reparte, faça-o com liberalidade; 
O que preside, com cuidado; 
O que excita misericórdia, com alegria.  
 É muito bom e gratificante aprender sobre o Espírito, mas 

acabamos de estudar apenas uma pequena porção acerca dEle, procura 
aprofundar mais neste assunto. Deus tem muito mais para você. O 
Espírito Santo nos revela a Jesus, Ele testifica com o nosso espírito que 
somos filhos de Deus. Portanto, não resiste, não entristece, não extingue 
a Ele. O Santo Espírito é o selo da salvação o pecado contra Ele não há 
perdão. 

Para ficar mais inteirado sobre o assunto leia o livro: As 
Profecias e o Espírito Santo, Assim disse o Senhor dos Exércitos... De 
João Domingos Soares de Oliveira. É só pesquisar no Google 

 
 


