
LIÇÃO 09    ESPÍRITO SANTO, O CONSOLADOR

O Espírito Santo, como bem sabemos é a terceira pessoa da 

Trindade, ou seja, Ele é Deus, porém, o agir do Espírito Santo no 

Antigo Testamento é diferente do período pós derramamento 

no dia de Pentecostes.

O Espírito Santo trabalhou no Antigo Testamento de forma 

específica em alguns acontecimentos e em algumas pessoas, 

a sua plenitude só veio a se concretizar no livro de Atos no ca-

pítulo 2.

Vejamos passagens que confirmam que o Espírito Santo apa-

rece no Antigo Testamento de forma rela mas numa proporção 

muito menor do que no Novo Testamento.

“E a terra, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face 

do abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face das 

águas”, Gn 1.2.

“Então disse o Senhor: Não contenderá o me Espírito para 

sempre com o homem, porque ele também é carne; porém os 

seus dias serão cento e vinte anos”, Gn 6.3.

“E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como 

este, em quem haja o Espírito de Deus?”, Gn 41.38.

“E, levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava se-

gundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus”, Nm 24.2.

Então, disse o SENHOR a Moisés: Toma para ti a Josué, filho 

de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão so-

bre ele”, Nm 27.18.

“E veio sobre ele o Espírito do SENHOR, e julgou a Israel e 

saiu à peleja; e o SENHOR deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei 

da Síria; e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim”, Jz 3.10.

“Então, o Espírito do SENHOR tão possantemente se apos-

sou dele, que desceu aos asquelonitas, e matou deles trinta ho-

mens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos 

que declararam o enigma; porém acendeu-se a sua ira, e subiu 

à casa de seu pai”, Jz 14.19.

“O Espírito do SENHOR falou por mim, e a sua palavra este-

ve em minha boca”, 2Sm 23.2.

“E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do SE-
NHOR te tomasse, não sei para onde, e, vindo eu a dar as novas 

a Acabe, e não te achando ele, me mataria; porém eu, teu servo, 

temo ao SENHOR desde a minha mocidade”, 1Rs 18.12.

“Porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos 

anos e protestaste contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério 

dos teus profetas; porém eles não deram ouvidos; pelo que os 

entregaste na mão dos povos das terras”, Ne 9.30.

“Chegai-vos a mim e ouvi isto: Não falei em segredo desde o 

princípio; desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali; e, 

agora, o Senhor JEOVÁ me enviou o seu Espírito”, Is 48.16.

“Mas, decerto, eu sou cheio da força do Espírito do SENHOR 

e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua trans-

gressão e a Israel o seu pecado”, Mq 3.8.

“Então, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e 

me pôs em pé, e ouvi o que me falava”, Ez 2.2.
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