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 Pressupostos acadêmicos e terapias mundanas têm
prejudicado a ação santificadora de Deus na mente
humana. (Fp 4.6-8)

• A linguagem comum de livros sobre vícios, terapia
emocional, poder da mente; cura interior etc.:

 “olhe para dentro de si”; “entre em contato com
seus antepassados”; “explore o esconderijo dos seus
temores”; “encontre as respostas dos seus
problemas dentro de você mesmo” etc. (Jr 17.9-10)

• A vida cheia do Espírito tem sido negligenciada. (Ef 5.18)



 A função inigualável do Espírito Santo (Jo 14.16-26)

• A noite em que Jesus foi traído

• O estado emocional dos discípulos

• “Consolador” = parakletos (cf. 1 Jo 2.1)

“...um Consolador divino cujo ministério aos crentes é

oferecer as mesmas coisas que tantas pessoas procuram

em vão na terapia.” (John MacArthur Jr., 2004, pág. 160)



 Um consolador divino

• A precisão do texto grego: “heteros” x “allos”

a) Se este candidato não lhe agrada, escolha outro.

b) O biscoito estava delicioso. Tem outro?

• O ensino de Jesus sobre o Espírito Santo

I. Uma pessoa, não uma influência, uma energia,

uma força, algo impessoal (Rm 8.27; Ef 4.30; Hb 2.4)

II. Mesma essência de Jesus (Jo 14.16; At 5.3-4)



 Um guia verdadeiro

• Por ser divino, o ES é a essência da verdade. (Jo 14.17)

• Seres pecaminosos não compreendem qualquer
verdade espiritual sem ele. (Jo 14.17; 1 Co 2.10-14; Ef 2.1)

• O ES capacitou os discípulos a lembrar as palavras de
Jesus a eles e a registrá-las sem erro. (Jo 14.25-26)

• O ES nos conduz à verdade que nos santifica. (Jo 17.17)



 É Deus habitando em nós

• Presença constante conosco e em nós (Jo 14.16-17)

• No AT não era assim (Ez 37.14; Sl 51.11)

• A habitação do ES é a garantia da salvação (Rm 8.9)

“Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito 
Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e 

que não sois de vós mesmos?” (1 Co 6.19)



 União indissolúvel: Cristo, o Espírito e os discípulos

• Ao final do seu ministério terreno, Cristo tranquilizou
seus discípulos. (Jo 14.18-20)

 Ele estaria na vida dos discípulos por meio do
Espírito Santo (vs. 19-20; cf. Mt 28.20; Jo 15.4; 1 Jo 4.13 )

• Os efeitos dessa união na vida dos discípulos:

 Vivem numa dimensão diferente; têm vida
espiritual, comunhão com a Trindade e a mente de
Cristo. (Cl 1.13; Ef 2.4-6)



 Uma relação de amor (baseada na obediência)

• Quem ama o Filho é amado pelo Pai e pelo Filho. (Jo

14.21, 23; cf. v. 15)

 O Espírito é quem possibilita esse relacionamento
(Rm 5.5; cf. 1 Jo 4.19 )

 O cristão é o beneficiário desse relacionamento.

• E o que dizer de quem é desobediente? (Jo 14.22-24)

 Nenhuma quantidade de aconselhamento suprirá
a obediência às Escrituras. (Cl 1.13; Ef 2.4-6)



 Conclusão

• O Espírito Santo é o agente necessário em todo
aconselhamento bíblico eficaz.

• Somente ele pode operar mudanças fundamentais no
coração e na mente do ser humano.

• Quem se concentra em si mesmo jamais encontrará
respostas genuínas para seus problemas.

• A atenção do aconselhando deve ser direcionada para
Cristo, por meio do Espírito Santo. (2 Co 3.18)





 O aconselhamento bíblico e seu foco na pessoa de Deus

 O aconselhamento bíblico e a igreja local

 A pregação e o aconselhamento bíblico

Próximas Aulas


