“Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia do Pentecostes?
As boas-novas de um Salvador ressuscitado foram levadas
até as mais longínquas partes do mundo habitado.” (Atos dos Apóstolos, 26)

Qual a relação que existe entre o Espírito Santo e a Missão da Igreja?

“Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de Sua graça deixam de fluir
para a Terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia
ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Se todos estivessem dispostos,
todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um
assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais
declínio e morte. Quando assuntos de menor importância ocupam a atenção, é sinal de que
está faltando o divino poder, necessário para o crescimento e prosperidade da igreja, ainda que
oferecido em infinita plenitude, o qual traz após si todas as demais bênçãos. Uma vez que é
esse o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom
do Espírito? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito?
O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que O servem do que os pais a dar
boas dádivas a seus filhos.” (Atos dos Apóstolos, 28)
Na sua opinião, o por quê, a despeito de tanto se falar do Espírito Santo (tivemos há pouco
tempo um trimestre inteiro sobre o Espírito Santo), ainda não percebemos uma busca
efetiva pela presença do Espírito Santo na nossa vida?

“Manifestar êxtases espirituais sob circunstâncias extraordinárias não é prova conclusiva de que
uma pessoa é cristã. Santidade não é arrebatamento: é inteira entrega da vontade a Deus; é
viver por toda a palavra que sai da boca de Deus; é fazer a vontade de nosso Pai celestial; é
confiar em Deus na provação, tanto nas trevas como na luz; é andar pela fé e não pela vista; é
apoiar-se em Deus com indiscutível confiança, descansando em Seu amor.” (Atos dos
Apóstolos, 29)

Nesse contexto, qual é o papel do Espírito Santo do processo de desenvolvimento espiritual
de cada pessoa?
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“Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Cristo
nos diz que o Espírito é o Consolador, o “Espírito de verdade, que procede do Pai”. João 15:26.
É declarado positivamente, a respeito do Espírito Santo, que, em Sua obra de guiar os homens
em toda a verdade, “não falará de Si mesmo”. João 16:13. A natureza do Espírito Santo é um
mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhes revelou. Com fantasiosos
pontos de vista, podem-se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano;
mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios —
demasiado profundos para o entendimento humano — o silêncio é ouro.” (Atos dos Apóstolos,
29)

Reflita e comente com sua Base sobre o que você entendeu da citação acima.

“Apenas os que estão a receber constantemente novos suprimentos de graça, terão o poder
proporcional a sua necessidade diária e sua capacidade de usar esse poder. Em vez de aguardar
um tempo futuro em que, mediante uma concessão especial de poder espiritual, recebam uma
habilitação miraculosa para conquistar almas, rendem-se diariamente a Deus, para que os torne
vasos próprios para o Seu uso. Aproveitam cada dia as oportunidades do serviço que encontram
a seu alcance. Diariamente, testificam em favor do Mestre, onde quer que estejam, seja em
alguma humilde esfera de atividade no lar, ou em algum setor de utilidade pública.” (Atos dos
Apóstolos, 30)

Entendendo que o Espírito Santo é o agente de transformação de vida do cristão hoje, a
cada dia, e não somente para um tempo futuro, enumere maneiras práticas de manifestar,
no dia a dia, os efeitos da presença do Espírito Santo em sua vida.

Capítulo 5 do livro Nisto Cremos “A Doutrina de Deus – Deus Espírito Santo”. CASA
Publicadora Brasileira, 2003

http://centrowhite.org.br/perguntas/perguntas-e-respostas-biblicas/o-espirito-santo-quemcomo-por-que/

http://centrowhite.org.br/pesquisa/artigos/trindade/a-divindade-e-a-personalidade-doespirito-santo/

A Pessoa do Espírito Santo:
https://www.youtube.com/watch?v=Z5Pfoocnv-4

O Espírito Santo é uma pessoa?: https://www.youtube.com/watch?v=KTJvLuN79c8
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