
 
 
 
 
 

O ESPÍRITO DA VERDADE 

 

 Quebra-gelo: Você acha que a verdade pode ser sentida? Você 
percebe quando estão mentindo pra você? 

 Louvor: Espírito Santo Ore por mim..... 

 Versículo: Jo.14:16-18 
 

Introdução: O texto que lemos é uma profecia (promessa) feita por Jesus 
enquanto exercia seu ministério entre os homens. A boa notícia é: que essa 
profecia já se cumpriu! Aleluias! 

     Na promessa Jesus disse que Ele iria para o Pai e Junto ao Pai ele faria 
duas coisas. A primeira, que Ele ia pedir ao Pai que enviasse outro 
consolador v.16. E a outra, era, que o próprio Jesus se tornaria um 
intercessor entre nós e o Pai. Leia:  

 I Timóteo 2:5 - Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os 

homens, Jesus Cristo homem.   

Atos 4:12 - E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu 

nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 

I João 2:1 - MEUS filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; 

e, se alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus C 

Mas enquanto Jesus está intercedendo por nós lá no céu. O que o 
Consolador está fazendo aqui na terra? 
 
1º ELE ESTÁ NOS ENSINANDO (EXPLICANDO COMO FAZER) E 
NOS LEMBRANDO DAS PALAVRAS DE JESUS.  

João 14:26 - Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará 
em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo 

quanto vos tenho dito. 

2º ELE ESTÁ NOS DANDO PAZ. - Muitas vezes o mundo não 
compreende como os cristãos enfrentam momentos difíceis sem perder a 
esperança e a paz. A resposta é: O Espírito Santo nos consola, conforta e 
anima. 

Filipenses 4:7 - E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará 

os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 

3º ELE ESTA FAZENDO UMA OBRA ATRAVÉS DOS 

DISCÍPULOS. V.17 

Assim como em Gênesis 1:2 - 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. Hoje também o Espírito Santo está agindo através da vida dos 
Discípulos de Jesus (a sua Igreja) com o propósito de CONVENCER o Mundo 
de três graves erros: 

a) Do pecado – lembre-se que a palavra está no singular. Ou seja, é O 
Pecado que nos faz cometer pecados. Pecado é viver como se Deus 
não existisse.  

b) Da Justiça – Assim como crucificaram a Jesus no passado. Todos os 
que vivem rejeitando a sua palavra o estão crucificando novamente. 

c) Do Juízo – Deus nos dá liberdade de vivermos como quisermos. Mas 
aqueles que escolhem viver como o mundo, precisam saber de uma 
coisa: O Príncipe deste Mundo já está julgado. E junto com ele todos 
os seus súditos.    

Conclusão: Como é bom ter o Espírito Santo em nossa vida! E como é bom 
ser convencido e não “obrigado” a obedecer a Deus. Mas Jesus disse que 
existem pessoas que não tem o Espírito Santo. Por que? Por que não o 
podem ver e nem o conhecem. Você deseja conhecer e ver o Espírito Santo 
e recebe-lo em sua vida? Certamente ele já falou com você nesta reunião 
então é só você reconhecer que tem vivido uma vida sem o Espírito Santo 
e por meio da fé no perdão dos pecados promovida na cruz por Jesus você 
deseja recebe-lo em sua vida. Ou talvez você quer reconhecer que 
entristeceu o Espirito Santo e que deseja se arrepender. “Deixa o Espírito 
Santo operar um milagre em sua vida hoje”!    

 


