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O Espírito Santo no ministério apostólico
(Resumo feito pelo Pr Walter B Moura)

Texto base: At 16.6-18; Áureo: At 1.8

Introdução
A promessa do derramamento do Espírito 
encontra-se nas páginas do AT. O Espírito viria 
habitar de forma mais plena e universal o povo 
de Deus. (Is 32,14-15; 44.3; Ez 36. 25-27; Jl 2. 28-
29). 
- Analisaremos três aspectos do Espírito no 
ministério apostólico.

1. Ministério Cristológico
- A missão da igreja é cristocêntrica – Cristo é o 
centro da missão. A igreja realiza a missão que 
lhe foi confiada pelo Senhor no poder do 
Espírito Santo. 

- O Espírito mostra-nos o caminho. A nossa 
vontade não é clara e nem segura. É Deus que 
nos conduz na direção certa para que façamos a 
sua vontade. (At 16.6-12)
- O Espírito abre os corações. A salvação é obra 
do Senhor, pois Ele salva o seu povo segundo o 
seu plano eterno. (At 16.13-15)

Conclusão
- Assim como o Espírito Santo veio para 
glorificar a Cristo, nossa vida deve glorificar a 
Cristo em qualquer circunstância.
- Deus é soberano sobre a missão.
- O exercício da missão deve acontecer na 
perspec�va divina e não na dos homens. 



  

- O ministério de Jesus na terra, exercido de 
forma pessoal e pública, foi seguido por seu 
ministério celes�al, exercido mediante o 
Espírito Santo por intermédio de seus 
apóstolos. As palavras e obras de Jesus 
con�nuam através de seu Espírito por 
intermédio dos apóstolos.
- O Espírito, que inspirou os apóstolos a 
respeito da palavra, é o mesmo que nos ilumina 
a entender a palavra e ao mesmo tempo 
rejeitarmos toda falsa profecia que contraria a 
profecia dada pelo Espírito por meio dos 
escritores sagrados em que Cristo é o centro da 
mensagem.

2. Ministério eclesiológico
- Só a vida cristã, só há igreja verdadeira 
mediante a ação do Espírito Santo.
- A vida cristã desde o início se dá por obra do 
Espírito (Rm 8.9; 1Co 12.3; Gl 4.6). Toda a vida 
cristã, as bênçãos que recebemos, são dádivas 
que nos foram dadas pelo Espírito Santo.  “A 
igreja só encontra sua razão de ser por meio do 
Espírito Santo. A igreja só é igreja por causa da 
obra do Espírito Santo.” Franklin Ferreira

  

- O Espírito Santo está tão ligado à igreja que 
men�r a Igreja é men�r a Deus, o Espírito. (At 5. 
1-9).
- O Espírito Santo estabelece a igreja. É o 
Espírito que dá ânimo e vitalidade a igreja.
- O Espírito unifica a igreja. A unidade da igreja é 
a unidade do Espírito Santo (Ef 4.3). Par�cipar 
da igreja é par�cipar da unidade e da 
comunhão do Espírito (2Co 13.13).
- O Espírito dirige a igreja. Cristo é o cabeça da 
igreja. Por meio do Espírito ele dirige a sua 
igreja. (At 13.2; 20.28; 16.7-8; 15.28).
- O Espírito confere dons a igreja. (1Co 12.1-31)
- O Espírito conforta a igreja. (Jo 14.16-18)

3. Ministério missiológico
- O crescimento da igreja vem do Espírito.  A 
ação do Espírito torna a igreja mais parecida 
com o seu Senhor e fazer Seu nome mais 
conhecido na terra.
- A obra missionária é dirigida pelo Espírito. 
Jesus fez a promessa que sua igreja receberia 
poder para proclamar o evangelho (Lc 24.49; At 
1.8).
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