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Aliança com o Espírito Santo (24.03.2019) 
Texto: Jo 14.16-17). 
 “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de 
que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o 
mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; vós 
o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós”. 

O Espírito Santo deve ser para nós o que o próprio Jesus foi 
para os discípulos quando estava em carne aqui na terra. Jesus 
caminhou, conversou e teve comunhão com eles; Ele os dirigiu, 
instruiu e protegeu. Ele disse: “Eu vou embora, mas enviarei 
Outro para andar com vocês, ser amigo de vocês e estar com 
vocês”. 
O Espírito Santo ficou no lugar de Jesus aqui na Terra. Jesus 
quer que você venha a conhecer o Espírito Santo – amar, 
confiar e crer no Espírito Santo que habita em nosso coração – 
conhecê-lo pessoalmente e dar-Lhe o lugar real que Ele 
merece. 



O Espírito Santo é uma Pessoa. Não se refira a Ele como se 
fosse uma coisa. Devemos tratá-lO como trataríamos Jesus se 
Jesus estivesse aqui em carne. Você honraria e reverenciaria o 
Senhor Jesus. Faça o mesmo com o Espírito Santo. 

O Espírito Santo Nos Ensina 

“Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora 
de púrpura, temente a Deus, nos escutava; o Senhor lhe abriu 
o coração para atender às coisas que Paulo dizia” (At 16.14). 

Ele abre nosso entendimento para o Evangelho. Quem trouxe 
Lídia a um entendimento do Evangelho? O Espírito Santo.  

O Espírito Santo Nos Sela 

“Também vós (...) tendo nele crido, fostes selados com o Santo 
Espírito da promessa” (Ef 1.13). 

O ministério do Espírito Santo não cessa depois que você é 
salvo. Ele sela você no corpo de Cristo: “Entretanto, o firme 
fundamento de Deus permanece, tendo este selo: O Senhor 
conhece os que lhe pertencem” (2Tm 2.19). O selo é o carimbo 
que designa propriedade, uma transação terminada. Quando 
você é salvo, você é marcado, selado e liberto pelo Espírito 
Santo de Deus. 

O Espírito Santo Habita Em Nós 

“Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito 
Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus?” (1Co 
6.19). 

Algumas pessoas pensam que Deus habita em um auditório de 
uma igreja. A igreja(Quatro paredes) não é o santuário Deus, 
Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele 
vem para viver em nós. Quando você é salvo, todo lugar é um 
lugar santo. Todo dia é um dia santo. Você já não pertence mais 
a você mesmo; você foi comprado com o sangue cujo preço é 
inestimável, o sangue de Jesus, para glorificar a Deus em seu 
corpo. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. 

O Espírito Santo Nos Consola 

“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de 
que esteja sempre convosco” (Jo 14.16). 
Uma vez que o Espírito Santo tenha selado você no corpo de 
Cristo e habita em você, Ele o conduz pela vida toda. Desde o 
menor pesar até a mais profunda dor, Ele lhe dá o consolo que 
ninguém mais pode dar. 

Conclusão 
O Espírito Santo é a nova aliança de Deus para nós, preserve 
Ele em sua vida e ame o Espírito Santo. 
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