FUNÇÕES DO ESPÍRITO SANTO
(João 16,1-16)

INTRODUÇÃO:
Falar e estudar sobre o Espírito Santo é uma das tarefas agradável que se
possa praticar no exercício da vida Cristã.
O Espírito Santo é uma pessoa, Ele é a matéria prima do ministério, sendo que
precisamos conviver fixamente com a ideia de disseca-lo em todos os momentos na
caminhada.
Ouvimos tantas coisas em nossa vida, mas a nossa maior necessidade é que
precisamos ouvir a voz do Espírito Santo diariamente, buscando assim idealmente o
seu enchimento transbordante em todas as áreas da nossa existência.
Sem a presença e ação do Espírito Santo em nós, somos como seres detidos no
orfanato da existência humana, perdidos sem saber de fato a nossa descendência
genealógica.
O ministério do Espírito Santo é uma das facetas mais vislumbrastes da doutrina
cristã, sendo que seu valor excede e muito qualquer outro valor que se possa explorar
em nossa busca por uma espiritualidade que seja ascendente no âmbito das
experiências cristã em voga.
Queria pensar com os amados hoje sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, e
algumas de suas funções mais evidentes na vida dos crentes segundo a descrição de
Jesus na narrativa que se encontra diante de nós, e por isto julgo que seja necessário e
oportuno concluirmos como lição central no texto em questão que:
O ESPÍRITO SANTO É O DEUS PRESENTE QUE COMPLETA A OBRA DO
PAI NOS CRISTÃOS
FUNÇÕES DO ESPÍRITO SANTO EM RELAÇÃO À SUA OBRA NOS CRISTÃOS:
I - A FUNÇÃO DE NOS CONSOLAR – (Vs. 7)




Com uma base centrada na plena verdade anunciada por Cristo (Jo 14:6)
Com um propósito firmado num fator benéfico para com os seus discípulos (Jo
1:11-12)
Com uma decisão fundamentada na promessa de chegada do consolador em nós
(Lc 24:49)

II - A FUNÇÃO DE NOS CONVENCER – (Vs. 8-11)



Do pecado para poder gerar fé nos sem fé (Rm 3:21-23)
Da justiça para poder fazer Cristo voltar ao seu real lugar (Hb 1:3; Ef 4:8-10)
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Do juízo para consumar sua obra de vitória sobre o príncipe das trevas (Sl 110:1)

III - A FUNÇÃO DE NOS DIRECIONAR – (Vs. 13a)




Pelo fato DEle ser a expressão da pura verdade(Jo 14:16-18)
E que nos conduzirá a totalidade de toda a verdade (Ef 1:13-14)
Cujo foco não é a sua promoção mas a revelação vinda do Pai até nós (Jo 17:26)

IV - A FUNÇÃO DE NOS REVELAR – (Vs. 13b-15)




Os fatos futuros relativo ao que irá acontecer(I Co 12:7-9)
Os fatos relativos a pessoa de Cristo e sua obra(Jo 14:26)
Os fatos relativos às promessas de Deus por meio de Cristo (I Co 2:10-12)

CONCLUSÃO:
1) Quem é o Espírito Santo para você?
2) Você tem de fato uma experiência viva com o Espírito Santo?
3) Você tem buscado diariamente o estar cheio do Espírito Santo?
4) Você tem experimentado o Espírito Santo como consolador nos momentos mais
difíceis e turbulentos de sua vida?
5) Tem a consciência de que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e
do juízo?
6) Ele o tem dirigido ao conhecimento pleno da verdade que é Cristo, e o conduzido a
uma adoração verdadeira a Jesus?
7) Quais revelações você tem recebido do Espírito Santo como agente revelador aos
homens da Palavra de Deus?
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