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O Espírito Santo no ministério de 
Cristo

(Resumo feito pelo Pr Walter B Moura)

Texto base: Jo 16.1-15; áureo: Lc 4.18-19.
Introdução
- J.I.Packer falou que o Espírito Santo tem o 
ministério do holofote. Ele explica: “O 
Espírito age como um holofote oculto que 
focaliza a sua luz no Salvador, fazendo-o 
resplandecer. A mensagem do Espírito para 
nós nunca é: olhe para mim; escute-me; 
venha a mim; conheça-me; mas sempre é: 
olhe para Jesus e veja a sua glória; ouça-o e 
escute as suas palavras; vá a ele e tenha 
vida. Conheça-o e prove o seu dom de 
alegria e paz [...] O Espírito é o agente 
matrimonial, cujo papel é de nos unir a cristo 
e tomar todas as providências para que 
permaneçamos juntos. Ele é o segundo 
Consolador que nos leva para perto do 
Consolador, Cristo”. 

Conclusão
- Nós somos totalmente dependentes do 
Espírito. Pregamos a Cristo no poder do 
Espírito Santo. O alvo dessa pregação é a 
glória de Deus e só o Espírito nos 
capacitará para tal feito.
- “Só poderemos ser semelhantes a Ele 
quando permitimos que o Espírito Santo 
faça a sua obra em nós, moldando-nos à 
sua imagem”. John Owen.



  

1. A obra do Espírito Santo na 
encarnação de Cristo (Mt 1.18-20; 
Lc 1.35)

- A concepção de Jesus no ventre da 
virgem Maria foi miraculosa, o Espírito 
realizou este milagre descendo sobre ela.
- A Igreja tem confessado através dos 
tempos, que Cristo tomou sobre Si a 
natureza humana autêntica da virgem 
Maria, mas sem pecado. (Hb 2.14,17; 4.14-
16).
- Na concepção operada pelo Espírito 
Santo, o Filho de Deus, assumiu uma 
natureza humana, passando a ser uma só 
pessoa com duas naturezas.

2. A obra do Espírito Santo na 
capacitação de Cristo para o 
exercício de Cristo para o exercício 
ministerial (Mt 4.1; 12.17-18; Lc 
4.1,18-19; Jo 3.34).

- Ele foi ungido pelo Espírito (Lc 4.18; At 

4.27; 10.38; Hb 1.9). Essa unção significa 

que Ele era o Messias (Ungido) e que foi 

capacitado para exercer os ofícios 

sacerdotais, reais e proféticos.

  

- Ele foi cheio do Espírito (Lc 4.1) – O Pai 

não lhe deu o Espírito por medida ( Jo 3.34. 
- Foi pelo Espírito Santo que Jesus realizou 

as obras miraculosas que confirmaram seu 

ministério (Mt 12.28, 31-32; Mc 6.5; 9.39; Lc 

11.20; At 2.22).
- Ele foi guiado pelo Espírito – O Espírito 

guiou, fortaleceu e confortou a Cristo em 

toda a sua vida, em todas as suas 

tentações, tribulações e sofrimentos do 

princípio ao fim (Mc 1.12).
- Ele realizou seu ministério no poder do 

Espírito. (Mt 12.28).

3. A obra do Espírito na morte, 
ressurreição e exaltação de Cristo 
(Sl 16.10)

- Ele ofereceu-se em sacrifício pelo Espírito 
(Hb. 9.14)
- Ele ressuscitou pelo poder do Espírito (Rm 
8.11)
- Sua natureza humana foi glorificada pelo 
Espírito Santo. 
- O Espírito Santo dá testemunho da 
pessoa de Cristo (Jo 15.26; At 5.32; Hb 2.4).
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