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A ação do Espírito Santo na vida da Igreja
(Resumo feito pelo Pr Walter B Moura)

Texto base At 1.1-11. At. 1.8
Introdução
- Há um mal entendido sobre o assunto 
relacionado ao Espírito Santo. Os hereges 
d istorcem sua doutr ina,  enquanto os 
cautelosos pouco expõem para não incorrer em 
erros.
- Muitos restringem a ação do Espírito Santo 
apenas aos dons, e esquecem o oceano de 
operações vinculadas a Ele.

1. O Espírito Santo forma a Igreja
- A igreja compreende todos os salvos de todas 
as épocas. Todavia, com o advento de Cristo e 
posteriormente o derramamento do Espírito 
surge a Igreja no NT de maneira mais inclusiva 

4. O Espírito Santo dá poder a Igreja
- Para testemunhar (At 1.8). Sem o poder do 
Espírito podemos ter mega igrejas, mas sem 
temor a Deus e san�dade. Precisamos de Deus, 
pois Ele age em nós e através de nós. 

Conclusão
- O Espírito começa sua obra em nós, em sua 
Igreja, do início ao fim, tal como diz Paulo aos 
Filipenses (1.6).
- Sem a ação do Espírito Santo não haveria um 
crente sequer nem tampouco Igreja.



  

e expansiva. A nova Aliança a igreja está para o 
mundo e não mais restrita a Israel.
- Regenerando o pecador: Uma das tarefas ou 
o grande trabalho do Espírito Santo na 
formação da Igreja é a obra de regeneração. (Jo 
3.5-8)
- A Igreja é formada mediante a ação do Santo 
Espírito que proporciona nova vida ao pecador. 
Este é um aspecto interno da formação da 
Igreja.

- Introduzindo-o no corpo pelo ba�smo. Como 
conseqüência da fé depositada em Cristo, o 
indivíduo é ba�zado e juntado ao corpo (Igreja) 
do Senhor (1Co 12.13).

2. O Espírito Santo une a Igreja

- No evangelho, na doutrina. Independente de 

placa denominacional, existe algo que nos une.
O Espírito Santo nos unifica por meio da 

mensagem do evangelho. 

  

- Podemos reconhecer irmãos em outras 
denominações pelo fato de eles crerem e 
pregarem as boas novas de que Cristo veio 
buscar o que se havia perdido. (Lc 19.10).
- Quando falamos da unidade na doutrina, nos 
referimos as doutrinas elementares do 
cris�anismo (Ef 2.20-22), bem como: A bíblia 
como única regra de fé e prá�ca (2Tm 3.16); as 
duas naturezas de Cristo: humana e divina (Mt 
25.35; Lc 5.24); Trindade (Mt 28.20); a 
unicidade de Deus (há um só Deus) (Dt 6.4); 
Encarnação (Lc 2.11); morte (Lc23.46); 
ressurreição (Lc 24.1-12); ascensão (At 1.6-10) 
e retorno visível de Cristo (At 1.10) e outras 
mais.
- Na comunhão, compaixão e amor. Jesus orou 
por esta comunhão, por esta unidade (Jo 
17.9,11; 2Co 13.13).

3. O Espírito Santo habita na Igreja
- San�ficando-a. (2Ts 2.13);  Guiando-a a 
verdade. (Sl 119.18; Ef 1.11-18; Jo 14.6); 
Equipando-a com dons (1Co 12)
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