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7

INTRODUÇÃO

Dois erros em relação à doutrina do Espírito Santo vêm 
ofuscando a compreensão da Igreja contemporânea sobre 
Sua pessoa e Seu ministério. Por um lado, o movimento 
carismático é obcecado pelo Espírito Santo, tendendo a 
concentrar com exclusividade toda a doutrina e culto nele. 
O perigo de uma ênfase indevida nas dádivas e na liderança 
do Espírito Santo é que a experiência pessoal, muitas vezes, 
é posta acima da verdade objetiva das Escrituras. Por outro 
lado, muitos não carismáticos tendem a ignorar por com‑
pleto o Espírito Santo. Talvez cansadas da controvérsia, da 
confusão e da subjetividade do movimento carismático, 
muitas pessoas vêm respondendo voltando ‑se para o extre‑
mo oposto; simplesmente, elas evitam falar do Espírito San‑
to em seus ensinamentos e estudos. Soma ‑se a isso o fato de 
o evangelismo popular como um todo ter mudado nas ge‑
rações recentes, indo do ministério centrado em Deus para 
uma abordagem centrada no homem. Impera o pragmatis‑
mo. As igrejas são administradas como empresas. O evange‑
lho é, geralmente, visto pelo marketing como um produto. 
Os problemas espirituais são tratados com recursos psicoló‑
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8 JOHN MACARTHUR

gicos. Em suma, o ministério centrado no homem virtual‑
mente opera como se o Espírito Santo fosse desnecessário.

Ambos os erros são espiritualmente debilitantes. Se en‑
tendermos mal o papel do Espírito Santo, ou se o ignorar‑
mos por completo, como poderemos compreender o que é 
estar no Espírito?

Paulo repreendeu os gálatas por sua falta de dependên‑
cia do Espírito Santo: “Será que vocês são tão insensatos 
que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aper‑
feiçoar pelo esforço próprio?” (Gálatas 3:3). Como sugere 
esse versículo, o papel do Espírito Santo é crucial para nos 
levar à salvação, capacitando ‑nos a viver em Cristo e 
levando ‑nos à máxima perfeição em glória. Em outras pala‑
vras, o trabalho do Espírito é essencial em todo o âmbito da 
experiência cristã. Todos os aspectos do viver cristão são go‑
vernados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Não podemos 
nem confundir nem ignorar Seu papel. Fazer isso é retardar 
nossa santificação. É exatamente isso que acontece quando 
os crentes se voltam para o legalismo, o misticismo carismá‑
tico e a psicologia, como têm feito atualmente.

Em relação à posição vital do Espírito Santo na vida da 
Igreja, Charles Ryrie escreveu o seguinte parágrafo, que se 
aplica agora como se aplicava na década de 1960:

A solução para os problemas da Igreja, hoje, é resolver 
os problemas individuais do cristão; e a solução para 
esses problemas é uma Pessoa – o Espírito Santo. Ele é 
o antídoto para cada erro, a força para cada fraqueza, a
vitória para cada derrota e a resposta a cada necessida‑
de. E Ele está disponível para todos os crentes, pois vive
no coração e na vida de cada um. A resposta e o poder
já nos foram dados no Espírito Santo que vive em nós.1
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9INTRODUÇÃO

Infelizmente, tais realidades não são totalmente aceitas 
pelos cristãos do século XXI. Enquanto os crentes pensam 
em Cristo como o Bom Pastor (João 10), raramente veem o 
Espírito Santo cumprindo o mesmo papel. Mas 1 João 3:24 
diz: “Os que obedecem aos seus mandamentos nele perma‑
necem, e ele neles. Do seguinte modo sabemos que ele per‑
manece em nós: pelo Espírito que nos deu”. O apóstolo está 
falando do Cristo que habita em nós, que nos é dado pelo 
Espírito Santo (João 14:17 ‑20). Portanto, é razoável ver 
o Espírito trabalhando com Cristo em nosso pastoreio, sem‑
pre presente para nos encorajar, guiar, iluminar em toda a
verdade espiritual, e para nos capacitar para toda boa obra
(João 14:16, 6 ‑27;16:13). Por isso, intitulei este livro Bem
estar espiritual, que implica o ministério silencioso do Espí‑
rito Santo, nos bastidores, e, mesmo assim, presente.

Muitos cristãos vêm buscando inutilmente respostas a 
perguntas desnecessárias. Reúnem ‑se para seminários, de‑
voram livros cristãos populares, falam com conselheiros, 
procuram a última moda para uma vida cristã bem ‑sucedida 
ou a mais recente experiência extática para descobrir “o se‑
gredo” da vida abundante em Cristo. Mas afirmo que a 
chave para essa vida não é um segredo. Nem é um mistério. 
As Escrituras contêm todas as informações de que necessi‑
taremos para viver de maneira frutífera e bem ‑sucedida. 
Nosso problema não é falta de informação nem deficiência 
na experiência espiritual. Nosso problema é que não con‑
fiamos suficientemente no ministério do Espírito nem per‑
mitimos que Ele aplique a verdade com poder em nossa 
vida. Todos os seminários, conselheiros e esquemas de vida 
mais profunda podem ser contraproducentes, na verdade, 
uma vez que um falso meio de santificação é uma falsifica‑
ção impotente.
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10 JOHN MACARTHUR

Eu acredito que um novo olhar sobre essas verdades 
bíblicas poderá nos encorajar a aplicar os recursos do Espí‑
rito Santo. Começaremos com uma revisão da doutrina bá‑
sica do Espírito Santo. O capítulo 1 trata dos ensinamentos 
da Bíblia sobre a personalidade, a divindade e as obras do 
Espírito Santo. Também analisa as várias formas em que Ele 
é retratado nas Escrituras.

Outro aspecto do ministério do Espírito Santo que pre‑
cisa muito de esclarecimento é seu papel durante o período 
do Antigo Testamento. Ao longo dos séculos, os cristãos fo‑
ram tendendo a dar maior atenção ao Espírito do Novo Tes‑
tamento. Como resultado, a Igreja nem sempre teve boa 
compreensão do significado do papel do Espírito em pessoas 
e eventos da antiga aliança. No capítulo 2, indicaremos que 
o Espírito Santo agiu em cinco categorias durante os tempos 
do Antigo Testamento: na criação, na capacitação dos indi‑
víduos, na revelação da Palavra de Deus, na regeneração dos 
indivíduos e na santificação dos crentes. A atividade do 
 Espírito no Antigo Testamento fornece os alicerces para a 
compreensão de Seu reforçado papel sob a nova aliança. Tal 
entendimento exige conhecimento das superioridades da 
nova aliança, que serão discutidas nos capítulos 3 e 4.

A plenitude do Espírito Santo na maior excelência da 
nova aliança é ainda mais ressaltada pela promessa de Jesus 
a Seus discípulos no final de Seu ministério terreno, antes 
de Sua ascensão:

Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu ‑lhes esta 
ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela pro‑
messa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou 
com água, mas dentro de poucos dias vocês serão bati‑
zados com o Espírito Santo (Atos 1:4 ‑5).
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Esse era o aspecto final da promessa que Jesus havia 
feito antes aos discípulos no cenáculo. Naquele momento, 
ele prometeu: “E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro 
Conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da 
verdade. O mundo não pode recebê ‑lo, porque não o vê 
nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com 
vocês e estará em vocês” (João 14:16 ‑17). 

Claro, a promessa de Jesus em Atos 1:4 ‑5 foi gloriosa‑
mente cumprida em Atos 2 no dia de Pentecostes, quando 
os apóstolos receberam o batismo do Espírito Santo. Uma 
vez que é vital entendermos esse evento crucial na história 
da Igreja, nosso foco no capítulo 5 será uma análise do ba‑
tismo do Espírito. Acredito que essa análise também poderá 
nos dar uma perspectiva clara, em vista de todos os ensina‑
mentos errôneos sobre o assunto, do lugar do batismo do 
Espírito dentro do corpo de Cristo.

Nos capítulos finais, eu me concentro nas alegrias pro‑
porcionadas pela vida cristã vivida com plena consciência 
da presença do Espírito Santo dentro de nós. Vou dedicar 
um pouco de espaço para esclarecer uma percepção equivo‑
cada comum em relação a nosso relacionamento com o Es‑
pírito Santo. Muitos evangélicos contemporâneos adotaram 
a ideia de que ser cheio pelo Espírito é algo extraordinário, 
não alcançável para a maioria dos crentes comuns. Veremos, 
no entanto, que todos os cristãos podem ser constantemen‑
te cheios pelo Espírito Santo, e a ordem é que assim seja.

A vida cristã começa e continua pelo poder do Espírito 
Santo, graciosamente enviado por Deus primeiro para nos 
despertar para nossa necessidade de salvação, depois para 
nos dar um novo nascimento e, por fim, para habitar em nós 
a fim de que, mais tarde, apresente ‑nos sem defeitos, quan‑
do Cristo retornar. Esse será o tema dos capítulos finais des‑
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12 JOHN MACARTHUR

te livro. Acredito que se tornará o tema subjacente a todo o 
livro, segundo a verdade imutável, ‘Não por força nem por 
violência, mas pelo meu Espírito’, diz o Senhor dos Exérci‑
tos” (Zacarias 4:6).
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capítulo um

O BOM PASTOR: 
UMA CARTILHA

Quando um cristão declama a simples afirmação do Credo 
dos Apóstolos, “Creio no Espírito Santo”, ele está concor‑
dando (pelo menos externamente) com uma das grandes e 
fundamentais crenças da fé cristã. Mas, como acontece com 
todas as verdades doutrinárias essenciais da Bíblia, não basta 
simplesmente concordar intelectualmente com uma decla‑
ração básica. Deus sempre quer que Seus filhos aceitem a 
verdade com todo o coração, com uma compreensão men‑
tal clara e um compromisso fervoroso e sincero para aplicá‑
‑la à vida diária.

Por um lado, muitas obras antigas sobre o Espírito San‑
to, embora sejam fontes literárias excelentes, são inadequa‑
das quando se trata de aplicar as verdades da doutrina ao 
crescimento cristão. Por outro lado, muitos dos populares 
livros contemporâneos sobre o Espírito Santo não são 
 doutrinários. Eles presumem que os leitores tenham um co‑
nhecimento fundamental sobre o Espírito e abordam exclu‑
sivamente os aspectos experienciais de “viver no Espírito”. 
Há também outra grande quantidade de material contem‑
porâneo sobre o Espírito Santo, sob uma perspectiva caris‑
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14 JOHN MACARTHUR

mática, incluindo seus excessos não bíblicos, desvarios e 
pressupostos equivocados.

Neste livro, espero oferecer uma apresentação equili‑
brada ao mesclar um fundamento doutrinário apropriado 
neste capítulo com discussões bíblicas em capítulos subse‑
quentes, para levar o leitor à aplicação pessoal dos recursos 
do Espírito Santo. O parágrafo seguinte resume bem meu 
ônus pelo que este livro possa transmitir:

Como Deus em Cristo iniciou a Era Messiânica com seu 
derramamento do Espírito, a relação do homem com 
Deus foi modificada para sempre. A Lei não pode mais 
ser usada como meio de exclusão e opressão dos margina‑
lizados. Jesus pregou o evangelho messiânico de liberda‑
de ao cativo, de visão ao cego e de boas ‑novas aos pobres. 
A nova lei da vida foi escrita no coração dos homens. 
Assim, devemos abominar qualquer novo legalismo que 
use as Escrituras para excluir e oprimir – ou seja, trans‑
formar as boas ‑novas de Cristo em “a letra que mata”. 
Devemos reconhecer o caráter “inspirado por Deus” das 
Escrituras e o “Espírito que nos faz vivos”. Só assim as 
Escrituras serão rentáveis. Por outro lado, o Espírito não 
pode ser reivindicado como a marca de uma elite, como 
aquilo que distingue e divide. O Evangelho de Jesus Cris‑
to inclui a mensagem de que o Espírito Santo foi derra‑
mado em toda carne. Todo ato de abusar das Escrituras e 
do Espírito deve ouvir a mensagem de Deus: “Porque a 
promessa pertence a vocês, a seus filhos, e a todos os que 
estão longe: a quantos o Senhor nosso Deus chamar”.1

Não é meu propósito que este seja apenas outro manual 
de teologia sobre o Espírito Santo. No entanto, inicialmente, 
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15O BOM PAS TOR: UMA CARTILHA 

é importante focar elementos da doutrina básica para estabele‑
cer o fundamento para nossas discussões no restante do  livro.

Personalidade do Espírito

O Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma força mística ou 
influência metafísica. Ele é uma pessoa divina – a terceira 
pessoa da Trindade –, e reconhecer esse fato é absolutamen‑
te essencial para uma compreensão ortodoxa de quem Ele é.

Uma personalidade possui traços, que incluem intelec‑
to, emoções e vontade. E esses atributos são característicos 
do Espírito Santo.

Atributos do Espírito Santo

Em 1 Coríntios 2:10 ‑11 lemos: “mas Deus o revelou a nós 
por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até 
mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem co‑
nhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do 
homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece 
os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus”. 
Essas afirmações presumem que o Espírito Santo tenha in
teligência infinita, portanto, deve ser uma pessoa (ver tam‑
bém Isaías 11:2 e Efésios 1:17).

O Novo Testamento também afirma que o Espírito tem 
sentimentos: “Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, 
com o qual vocês foram selados para o dia da redenção” (Efé‑
sios 4:30). Devemos compreender, em primeiro lugar, que 
os sentimentos divinos não são como as paixões humanas. A 
ira de Deus, o ciúme, o ódio, a alegria, o amor, a tristeza e a 
mágoa não são emoções reativas ou passivas como as huma‑
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16 JOHN MACARTHUR

nas. Ou seja, Seus sentimentos não nascem e morrem em 
resposta a variados estímulos. Deus é soberano e imutável 
(Malaquias 3:6), de modo que os sentimentos que Lhe são 
atribuídos nas Escrituras são, na verdade, expressões sobera‑
nas de Seu propósito e vontade eternos, não como paixões 
humanas, que enfraquecem ou fluem em resposta às circuns‑
tâncias. (Quando as Escrituras atribuem tais paixões a Deus, 
estão usando uma figura de linguagem conhecida como an
tropopatia – atribuição de emoções humanas a Deus –, por‑
que nossa compreensão e nossa linguagem não são adequadas 
para transmitir a verdade total.) No entanto, essas palavras 
significam algo e sugerem que o fato de o Espírito Santo se 
sentir “triste” não teria sentido se Ele não fosse uma pessoa.

A orientação do Espírito, dada por Paulo em Atos 16:6‑
‑11, ilustra que o Espírito Santo tem vontade. Ele não permi‑
tiria que o apóstolo pregasse na Ásia e na Bitínia, mas 
dirigiu ‑o à Europa e à Macedônia. Sua vontade também de‑
termina os vários ministérios dos crentes individuais, porque, 
em se tratando das dádivas espirituais, “ele as distribui indi‑
vidualmente, a cada um, como quer” (1 Coríntios 12:11).

Atividades do Espírito Santo

A Bíblia descreve grande variedade de atividades do Espírito 
Santo, o que só uma pessoa poderia realizar.

O Espírito convida as pessoas ao serviço especial
“Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito 
Santo: ‘Separem ‑me Barnabé e Saulo para a obra a que os 
tenho chamado’ (Atos 13:2).

“Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia e 
dali navegaram para Chipre” (Atos 13:4).
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O Espírito testifica ou testemunha
“Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da 
parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele 
testemunhará a meu respeito” (João 15:26). “O próprio Es‑
pírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de 
Deus” (Romanos 8:16).

O Espírito intercede
“Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, 
pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito inter‑
cede por nós com gemidos inexprimíveis” (Romanos 8:26).

Em outros lugares, as Escrituras retratam o Espírito San‑
to como destinatário de várias ações e atitudes que demons‑
tram Sua personalidade. Como já disse, essas referências não 
teriam nenhum sentido se o Espírito não fosse uma pessoa.

Não se pode mentir ao Espírito
“Então perguntou Pedro: ‘Ananias, como você permitiu que 
Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao 
Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que 
recebeu pela propriedade?’.” (Atos 5:3).

Não se pode blasfemar contra o Espírito
“Por esse motivo eu lhes digo: Todo pecado e blasfêmia se‑
rão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espíri‑
to não será perdoada” (Mateus 12:31).

Relacionamentos do Espírito Santo

Como o Espírito Santo é uma pessoa, é lógico presumir que 
Ele irá se relacionar com outras. As Escrituras ilustram isso 
de diversas maneiras. Eis aqui alguns exemplos:
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18 JOHN MACARTHUR

Ele se relaciona com os apóstolos
“Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês 
nada além das seguintes exigências necessárias” (Atos 15:28, 
da carta que o Conselho de Jerusalém enviou aos gentios na 
Igreja em Antioquia).

Ele se relaciona com todas as pessoas
Ele se relaciona com os incrédulos, como indicado em João 
16:8 ‑11: “Quando ele vier, convencerá o mundo do peca‑
do, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não 
creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e vocês 
não me verão mais;  e do juízo, porque o príncipe deste 
mundo já está condenado”.

Ele se relaciona com os crentes de muitas maneiras, 
pois vive neles. Em 1 Coríntios 6:19 ‑20, lemos: “Acaso não 
sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo 
que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que 
vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por 
alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu pró‑
prio corpo”.

Ele se relaciona com Jesus Cristo 
“Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda 
a verdade [...] Ele me glorificará, porque receberá do que é 
meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao 
Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que 
é meu e o tornará conhecido a vocês” (João 16:13 ‑15).

Ele se relaciona com Deus 
“A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comu‑
nhão do Espírito Santo sejam com todos vocês” (2 Corín‑
tios 13:14).
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