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Pastor, professor e autor, Adrian Rogers 

tem introduzido várias pessoas de todo 

o mundo ao amor de Jesus Cristo, e tem 

impactado um incontável número de vidas 

apresentando verdades bíblicas profundas 

com tal simplicidade que uma criança de 5 

anos de idade consegue entender, e ainda, 

falar ao coração de uma pessoa de 50 anos.       

O AMOR VERDADEIRO (Love Worth Finding) 

começou em 1987 como o ministério de 

radiodifusão e televisão do Dr. Adrian Rogers, 

e continua hoje como o provedor exclusivo 

de seus amplos ensinamentos. Conectando 

pessoas com a sempre atual sabedoria 

bíblica falada por ele de maneira franca e 

direta por meio de recursos como livros, 

gravações de vídeo e áudio, conteúdo digital 

e outros tipos de mídia, procuramos não 

apenas alcançar pessoas não cristãs com a 

esperança de Jesus, mas também fortalecer 

e encorajar todos os dias cristãos em sua fé.
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O ESPÍRITO SANTO:  
O SEU MELHOR AMIGO

O melhor amigo que você tem nesta terra é o 
Espírito Santo.

Você diz, “Bem, eu pensei que Jesus era o meu 
melhor amigo.”.

Exatamente. O melhor amigo que você tem 
nesta terra é o Espírito Santo, que é Cristo no 
cristão.

Eu sou uma pessoa. O Espírito Santo é uma 
pessoa. Quando você fala de mim, você não usa um 
pronome impessoal. Você não diz, “pregou”. Você 
diz: “Ele pregou”. Da mesma forma, o Espírito Santo 
é uma pessoa.

Meu desejo neste livreto é ajudá-lo a conhecer 
o Espírito Santo, amar o Espírito Santo, confiar no 
Espírito Santo, e crer no Espírito Santo, Aquele 
que vive em seu coração. Quero que se torne 
familiarizado pessoalmente com Ele. E quero que 
Lhe dê o lugar real que Ele merece em seu coração.

Em João 14:15-17, Jesus disse:

Se me amais, guardai os meus 
mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele 
vos dará outro Consolador, para que fique 
convosco para sempre. O Espírito de 
verdade, que o mundo não pode receber, 
porque não o vê nem o conhece; mas vós 

Este livreto é extraído do sermão de Adrian 
Rogers intitulado Espírito Santo: O Seu Melhor 

Amigo (#2135), disponível online no link abaixo:

lwf.org /products/the-holy-spirit-your-best-friend-2135

lwf.org /products/the-incredible-power-of-kingdom-authority-series

Deus pode usá-lo, com o que 
tens, onde estás. E, Ele lhe proverá 

todas as suas necessidades.

P A S T O R  A D R I A N  R O G E R S

VERDADE QUE VALE COMPARTILHAR

Seguindo as últimas instruções de Jesus aqui 
na terra para nós registradas em Mateus 28:19, 

as coleções Verdade Que Vale Compartilhar 
de O AMOR VERDADEIRO (Love Worth 

Finding) são elaboradas para serem usadas 
para o seu próprio crescimento pessoal e, 

mais importantemente, para a sua missão do 
“... Ide, fazei discípulos de todas as nações, ...”

https://www.lwf.org/products/the-holy-spirit-your-best-friend-2135
https://www.lwf.org/products/the-incredible-power-of-kingdom-authority-series
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o conheceis, porque habita convosco, e 
estará em vós.

Aquele que está habitando com eles era Aquele 
que estava neles. Quem é Aquele? Jesus. O Espírito 
Santo é Cristo no cristão. João 14:26 diz isto:

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.

Deus Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo, 
outro Consolador, para tomar o lugar de Jesus 
nesta terra. Na verdade, de acordo com o versículo 
vinte e seis, Ele vem em nome de Jesus. E o Espírito 
Santo deve ser para nós o que Ele era para os 
discípulos depois que Jesus ascendeu aos céus — 
que era o que o próprio Jesus era para os discípulos 
quando Ele estava em carne aqui nesta terra.

O Espírito Santo deve ser 
para nós o que Ele era para os 

discípulos depois que Jesus 
ascendeu aos céus — que era 
o que o próprio Jesus era para 

os discípulos quando Ele estava 
em carne aqui nesta terra.

Jesus caminhava com eles, falava com eles, era 
amigo deles, os guiava, os instruía, e os protegia. 
Ele disse: “Eu vou embora, mas eu vou enviar outro 

para tomar o meu lugar, para andar com você, para 
falar com você, para guiá-lo, para instruí-lo, para 
ser seu amigo, e para estar com você.”.

Na língua grega, há duas palavras para “outro”—
allos e allelon. “Outro” pode ser “outro de um tipo 
diferente.”. Por exemplo, se você tiver uma bicicleta 
para transporte, e você agora tem um cavalo, este 
é um outro tipo de transporte. Se, no entanto, 
você obter outra bicicleta exatamente como a 
primeira, então você teria outra do mesmo tipo de 
transporte.

Quando Jesus disse: “eu envio para você outro 
Consolador”, Ele usou allos, a palavra que significa 
“outro do mesmo tipo.”. Em outras palavras, estou 
enviando Alguém como Eu para tomar o Meu lugar.

Portanto, o Espírito Santo deve ser para nós 
nesta dispensação, o que Jesus na carne era para 
os discípulos, quando Ele estava aqui. O Espírito 
Santo tomou o lugar de Jesus na Terra. Portanto, 
devemos tratá-Lo como trataríamos Jesus se Jesus 
estivesse aqui em carne. E, certamente sei como 
você honraria e reverenciaria o Senhor Jesus. Por 
isso, não maltrate o seu melhor amigo, O Espírito 
Santo.
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O MINISTÉRIO DO  
ESPÍRITO SANTO

O ESPÍRITO SANTO NOS CONVENCE

O Espírito Santo nos ministra de muitas maneiras. 
Em primeiro lugar, o que o Espírito Santo faz para 
nos ajudar a sermos salvos? Ele nos convence do 
pecado.

Em João 16:7, Jesus disse: “Todavia digo-vos a 
verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu 
não for, o Consolador não virá a vós; mas, quando 
eu for, vo-lo enviarei.”.

Você preferiria ter estado aqui quando Jesus 
estava aqui em carne, ou você preferiria estar 
na Terra depois que Jesus foi para o Céu? Tenha 
cuidado! porque Jesus disse que é melhor para 
você que Ele esteja no Céu e o Espírito Santo esteja 
aqui. É o que a palavra “convém” significa. Significa 
“adequado para alcançar um determinado fim em 
uma dada circunstância.”. Ele disse:

... se eu não for, o Consolador não virá a 
vós; mas, quando eu for, vo-lo enviarei. E, 
quando ele vier, convencerá o mundo do 
pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, 
porque não creem em mim; (João 16:7-9)

Sem o poder de convencimento do Espírito 
Santo, você nunca teria visto sua necessidade 
do Salvador. Nenhuma pessoa estaria disposta a 
desistir de seu pecado e realmente virar as costas 
a este mundo sem arrependimento genuíno. Uma 
pessoa faz isso apenas quando o Espírito Santo 
de Deus a convence da ofensa e da iniquidade do 
pecado, apenas quando o Espírito Santo convence 
que ela está sob a maldição de Deus, que ela está 
condenada e destinada ao inferno.

Uma vez ouvi um homem dizer uma coisa muito 
tola. Ele estava falando de crescimento da Igreja. 
Ele disse: “Eu nunca prego sobre o pecado. Você 
não precisa dizer às pessoas que são pecadoras. 
Elas já sabem.”.

Somente o Espírito Santo 
de Deus pode condenar 
um homem de pecado. 

Não, não sabem. Oh, elas acham que têm feito 
mal; acham que têm sido desobedientes; mas não 
sabem que são pecadoras. Somente o Espírito 
Santo de Deus pode convencer um homem de 
pecado. Há uma diferença entre a admissão do mal 
e a convicção de pecado. Se alguma vez você já teve 
essa convicção de pecado, você sabe o que é isso. 
E eu lhe digo Quem fez isso. Não foi um pregador 
que o convenceu do pecado. Foi o Espírito Santo 
de Deus Quem pôs o dedo no seu coração.
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O ESPÍRITO SANTO NOS ATRAI

Não só o Espírito Santo de Deus convence os 
pecadores perdidos de seus pecados. O Espírito 
Santo de Deus atrai esses pecadores a Jesus Cristo.

Jesus disse em João 6:44, “Ninguém pode vir 
a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer; …”.

Você acha que foi ideia sua de vir a Ele? Não. 
Na verdade, você estava fugindo dEle. Se Ele não o 
tivesse feito cair, você nunca teria sido salvo.

Há aqueles que num ambiente de crescimento 
da igreja que têm cultos voltados para a busca de 
almas. Eles dizem que a Igreja deve ser sensível 
a todas as pessoas que estão buscando o Senhor. 
A verdade é que nenhum deles está buscando o 
Senhor. O Senhor é Quem está em busca deles.

Se você quer ser sensível a alguém, é melhor 
ser sensível Àquele que está buscando o pecador, 
que é o Espírito Santo de Deus. Em vez de fazer 
que os pecadores se sintam confortáveis, é melhor 
fazer que o Espírito Santo se sinta confortável, 
porque somos dependentes do Espírito Santo de 
Deus para que Ele pegue o que falamos e convença 
as pessoas.

Nunca teríamos vindo se Ele não nos tivesse 
pego e nos tivesse trazido, e nos tivesse ensinado. 
Não é isto verdade? “... não há ninguém que busque 
a Deus”. (Romanos 3:11)

O ESPÍRITO SANTO NOS ENSINA

Aqui está outra coisa que o Espírito Santo de Deus 
faz quando você é salvo. Ele abre a sua compreensão 
para que você possa entender o Evangelho.

Eu estava lendo no livro de Atos sobre uma 
mulher chamada Lídia. O apóstolo Paulo encontrou 
Lídia e compartilhou o Evangelho de Cristo com 

ela. O que levou Lídia a entender o Evangelho? Atos 
16:14 nos diz: “E uma certa mulher, chamada Lídia, 
vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que 
servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o 
coração …”.

É por isso que me ajoelho e oro antes de pregar. 
Eu oro, “Senhor, Tu tens que abrir seus corações.”.

Pense num culto onde você testemunhou para 
pessoas virem a Jesus. Quem fez isto? Foi o coro? 
Foi o pregador? Foi o aperto de mão dos diáconos? 
Não. O Espírito Santo de Deus abriu os corações 
das pessoas para que elas pudessem entender o 
Evangelho.

Um homem sem o Espírito 
Santo não pode entender 

as coisas espirituais. É 
mais fácil esperar que o 
seu cão entenda ópera.

Um homem sem o Espírito Santo não pode 
entender as coisas espirituais. É mais fácil esperar 
que o seu cão entenda ópera. Primeira Coríntios 
2:14 diz: “Ora, o homem natural não compreende as 
coisas do Espírito de Deus ... e não pode entendê-
las, porque elas se discernem espiritualmente.”.

É o Espírito Santo de Deus que o convence do 
pecado. É o Espírito Santo de Deus que lhe atrai 
a Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que 
abre seu coração e lhe dá compreensão. Somos 
muito dependentes do Espírito Santo de Deus no 
evangelismo.
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O ESPÍRITO SANTO NOS SELA

O Ministério do Espírito Santo não cessa depois de 
você e eu sermos salvos. A primeira coisa que Ele 
faz quando você dá seu coração a Jesus é selá-lo no 
corpo de Cristo.

Efésios 1:13 diz a respeito dEle: “Em quem 
também vós estais, depois que ouvistes a palavra 
da verdade, o evangelho da vossa salvação; e, 
tendo nele também crido, fostes selados com o 
Espírito Santo da promessa;”.

A Bíblia diz em Ester 8:8, “... e selai-o com o 
anel do rei, que se escreve … não se pode revogar.”. 
O selo era um selo de propriedade e uma transação 
concluída. Quando você é salvo, você é marcado, 
selado, e libertado pelo Espírito Santo de Deus.

Eu amo o que Paulo disse em 2 Timóteo 2:19, 
“Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo 
este selo: O Senhor conhece os que são seus, …”. 
Deus põe uma marca em nós. Nós pertencemos a 
Ele.

O ESPÍRITO SANTO HABITA EM NÓS

Depois de sermos salvos, não só o Espírito Santo 
de Deus nos sela no corpo de Cristo, mas então Ele 
vem para habitar em nossos corpos. Ele vem viver 
em nós.

Em 1 Coríntios 6:19-20, Paulo está um tanto 
surpreso que o povo não soubesse disso. Ele diz:

Ou não sabeis que o vosso corpo é o 
templo do Espírito Santo, que habita em 
vós, proveniente de Deus, e que não sois 
de vós mesmos? Porque fostes comprados 
por bom preço; glorificai, pois, a Deus no 

vosso corpo, e no vosso espírito, os quais 
pertencem a Deus.

As pessoas às vezes pensam que o auditório da 
Igreja é o santuário. Elas dizem: “Agora, o Senhor 
está em Seu templo sagrado ... cale-se diante dele 
toda a terra”. Esse é o santuário.

A igreja não é o santuário. É o aprisco das ovelhas. 
É claro que não devemos usar indevidamente o 
edifício da igreja porque é dedicado a Deus. Mas às 
vezes as pessoas têm uma idéia de que Deus habita 
em templos feitos com mãos.

Quando você é salvo, cada 
lugar é um lugar sagrado. 

Quando você é salvo, cada lugar é um lugar 
sagrado. Cada dia é um dia santo. Você quer saber 
onde está o templo? Está em você. Você é o Templo 
do Espírito Santo de Deus. Você não é de você. 
Você foi comprado com o sangue impagável de 
Jesus Cristo. Você deve glorificar a Deus em seu 
corpo.

O ESPÍRITO SANTO NOS CONSOLA

Uma vez que o Espírito Santo sela você no corpo 
de Cristo e habita em você, o Espírito Santo, em 
seguida, leva você pela vida. E quando você tem 
uma dor no coração, uma lágrima ou uma tristeza, 
Ele lhe dá consolo que mais ninguém pode lhe dar.

Em João 14:16, Jesus disse: “E eu rogarei ao Pai, 
e ele vos dará outro Consolador, para que fique 
convosco para sempre;”.
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A palavra Grega para Consolador é paráklētos. 
Significa alguém que está ao seu lado para lhe 
ajudar, para lhe consolar.

“O Espírito de verdade, que o mundo não pode 
receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós 
o conheceis, porque habita convosco, e estará em 
vós.” (v. 17). Jesus está dizendo: “Estou falando de 
Mim mesmo, e Eu estarei em você. Eu estarei em 
você através do Espírito Santo.”.

E eu já vi o Espírito Santo 
de Deus fazer o que 

nenhum psicólogo, nenhum 
conselheiro, nenhum bom 
amigo pode fazer. Ele dá 
um consolo sobrenatural. 

Alguma vez já sentiu esse consolo? Já estive 
em campas de cemitérios muitas vezes. Já estive 
em quartos de hospitais muitas vezes. Já estive 
em situações em que vidas de pessoas foram 
destroçadas. E eu já vi o Espírito Santo de Deus fazer 
o que nenhum psicólogo, nenhum conselheiro, 
nenhum bom amigo pode fazer. Ele dá um consolo 
sobrenatural.

O ESPÍRITO SANTO NOS GUIA

Não só o Espírito Santo o consola. Ele também o 
guia e orienta. Você não pode andar por aí como 
um navio sem mastro, sem vela, sem bússola e sem 

leme numa noite escura e tempestuosa. Não! O 
Espírito Santo deve guiá-lo.

A Bíblia diz, em 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.”.

João 16:13 diz: “Mas, quando vier aquele, 
o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a 
verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá 
tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há 
de vir.”.

Você não tem que viver na escuridão, 
tropeçando na escuridão. Você pode andar na 
luz quando o Espírito Santo de Deus abre a sua 
compreensão e o guia, o ensina, o instrui e o 
conduz através deste mundo.

O ESPÍRITO SANTO NOS DÁ PODER

Não só Ele nos guia, mas o Espírito Santo quer 
capacitá-lo para o serviço. Já ouvi pessoas dizerem: 
“não sou grande coisa. Apenas sirvo Deus à minha 
pobre, pequena, antiga e fraca maneira.”. Eu quero 
gritar, “bem, pare com isso! Pare! Ele não quer que 
você O sirva à sua pobre, pequena, antiga e fraca 
maneira. Ele quer que você O sirva em Seu poder!”.

Atos 1:8 diz: “Mas recebereis o poder do 
Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-
eis testemunhas, …”. Graças a Deus pelo poder do 
Espírito Santo de Deus que nos empodera para 
fazer muitas coisas.

O que faz o Espírito Santo de Deus? Ele nos 
ajuda a orar, e orar com poder. Ele é o Espírito 
de oração e intercessão. Romanos 8:26 nos diz:”... 
porque não sabemos o que havemos de pedir 
como convém, mas o mesmo Espírito intercede 
por nós com gemidos inexprimíveis.”.
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Note que este versículo na versão Almeida 
Corrigida, Fiel diz, “o mesmo Espírito” (itálico meu). 
Isso é simplesmente uma idiossincrasia da língua 
grega quando tentam fazer com que as palavras 
se alinhem e coincidam. Mas, qualquer tradutor 
lhe dirá que pode ser lido: “o mesmo Espírito 
intercede por nós com gemidos inexprimíveis.”. O 
Espírito Santo é uma pessoa.

O MALTRATO DO  
ESPÍRITO SANTO

Agora, tendo discutido o ministério do Espírito 
Santo, eu quero mencionar três pecados trágicos 
contra o Espírito Santo. E quando pensamos Quem 
é essa Pessoa maravilhosa, e tudo o que Ela faz 
por nós, você pode entender por que esses são 
pecados trágicos.

O ESPÍRITO SANTO PODE SER 
TEIMOSAMENTE RESISTIDO

Leia Atos 7:51. As pessoas estão com raiva de 
Estêvão por que ele está pregando a Palavra de 
Deus sem medo e não para agradar alguém. Mais 
tarde, decidem matá-lo. Mas eis o que ele diz 
para essas pessoas: “Homens de dura cerviz, e 
incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre 
resistis ao Espírito Santo; assim vós sois como 
vossos pais.”.

Estevão disse que eles eram de dura cerviz; 
eles eram de coração duro; seus ouvidos estavam 
tampados; e eles estavam resistindo ao Espírito 
Santo.

Há algumas pessoas que dizem que o Espírito 
Santo não pode ser resistido. Eles dizem que não há 
nada que você possa fazer sobre isso, que algumas 
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pessoas estão apenas predestinadas a ser salvas, e 
é impossível para qualquer um resistir a esta graça. 
Esta doutrina é chamada de graça irresistível, e 
não soa verdadeira com a passagem em Atos 7:51.

O Espírito Santo pode ser resistido. Deus não 
vai forçá-lo a amá-Lo ou segui-Lo porque o amor 
forçado é uma contradição em termos.

Estêvão era um homem cheio do Espírito 
Santo. Quando o povo resistiu a sua mensagem, 
eles resistiram ao Espírito Santo de Deus. Você não 
pode vir a Jesus a menos que o Espírito Santo de 
Deus o tenha atraído a Ele. Mas você pode resisti-
Lo. E se você continuar resistindo-O, você pode 
ultrapassar o “prazo” de Deus.

Mateus 12:31 é uma das passagens mais 
terríveis das escrituras em toda a Bíblia. Jesus disse: 
“Portanto, eu vos digo: Todo o pecado e blasfêmia 
se perdoará aos homens; mas a blasfêmia contra o 
Espírito não será perdoada aos homens.”.

Jesus disse que há um pecado que não pode 
ser perdoado, e que é blasfemar o Espírito Santo. A 
palavra blasfêmia significa “falar com reprovação e 
ofensa.” No versículo 32, Ele diz:

E, se qualquer disser alguma palavra 
contra o Filho do homem, ser-lhe-á 
perdoado; mas, se alguém falar contra 
o Espírito Santo, não lhe será perdoado, 
nem neste século e nem no futuro.

Há um pecado que nunca pode, nunca e 
jamais é perdoado, e que é blasfemar o Espírito 
Santo. Jesus diz que você pode blasfemá-Lo e ser 
perdoado. Mas você não pode blasfemar o Espírito 
Santo e ser perdoado.

Qual é a diferença? O Espírito Santo é superior 
a Jesus? Claro que não. Deus Pai, Deus Filho, e 
Deus Espírito Santo são co-iguais e co-eternos. 

Mas há uma diferença no ministério. O ministério 
de Jesus é o ministério da redenção. O ministério 
do Espírito Santo é o ministério da revelação. É o 
Espírito Santo de Deus Quem acende a luz.

Veja, uma pessoa pode blasfemar Jesus. Uma 
pessoa pode dizer na ignorância: “eu não acredito 
que Ele é o Filho de Deus. Eu acredito que Ele é 
um falso profeta.”. Essa pessoa pode dizer isso na 
ignorância, e Jesus pode interceder, “Pai, perdoa-o. 
Ele não sabe o que faz.”.

Mas uma pessoa que peca contra o Espírito 
Santo peca contra a luz. O Espírito Santo é Aquele 
que abre o seu coração, convence-o do pecado, e o 
atrai a Cristo. O Espírito Santo diz Quem Jesus é. A 
pessoa sabe disso. Mas com os olhos bem abertos, 
por teimosia, resiste ao Espírito Santo, assim como 
aquelas pessoas que apedrejaram Estêvão.

Chega um momento em que você pode 
ouvir a Palavra de Deus e cometer este pecado 
imperdoável. Você pode resistir ao que Deus está 
dizendo. Você pode inventar razões e desculpas 
para não se acertar com Deus, e seu coração vai 
ficar cada vez mais duro. Jesus disse: “Ninguém 
pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não 
trouxer;”.

Não pense que um dia você poderá assobiar 
e dizer: “Deus, venha salvar-me.” Oh, não. Se o 
Espírito Santo de Deus deixa de lutar por você, 
então onde estaria você? Em Gênesis 6:3, Deus diz: 
“... Não contenderá o meu Espírito para sempre 
com o homem; …”. Chega um momento em que 
o Espírito Santo de Deus pode ser tão recusado, 
tão insultado, tão desprezado que ultrapassamos o 
limite. O Espírito Santo de Deus pode ser resistido.

Em Provérbios 1:23-25, o Senhor está falando 
para um pecador perdido. Ele diz,
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Atentai para a minha repreensão; pois eis 
que vos derramarei abundantemente do 
meu espírito e vos farei saber as minhas 
palavras. Entretanto, porque eu clamei 
e recusastes; e estendi a minha mão e 
não houve quem desse atenção, antes 
rejeitastes todo o meu conselho, e não 
quisestes a minha repreensão, ...
Aqui está a decisão do pecador. Deus estende a 

Sua mão, Deus chama, Deus derrama o Seu Espírito, 
e a pessoa diz: “não.”. Esta é a decisão da pessoa. Ela 
luta tolamente contra Aquele que o ama tanto.

Então, depois da decisão do pecador, vem 
a desolação do pecador. Provérbios 1:26-27 diz: 
“Também de minha parte eu me rirei na vossa 
perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. 
Vindo o vosso temor como a assolação, …”. O que é 
assolação? Quando a sua vida é devastada.

Primeiro vem uma decisão endurecida e depois 
uma assolação sem esperança. O Senhor não fala 
mais. E a Bíblia diz que Deus vai rir. Isto não é o 
riso do humor — é o riso da ironia. A mão de Deus 
não está mais se estendendo. A voz de Deus não 
está mais chamando. O pecador está assolado, 
devastado.

Você encontrará esta mesma verdade em 
Oséias 4:17, onde Deus diz: “Efraim está entregue 
aos ídolos; deixai-o.”. Você sabe o que significa 
estar entregue aos ídolos? Significa estar casado 
com os seus ídolos. Ele já se decidiu. Deus pode 
estar dizendo a alguém neste momento, “ele está 
casado com sua bebida; deixe-o sozinho. Ele está 
casado com o adultério, deixe-o sozinho. Ele está 
casado com o seu prazer, deixe-o sozinho. Ele está 
casado com a sua profanação, deixe-o sozinho.”.

Finalmente, há a destruição do pecador. 
Provérbios 1:27 diz: “Vindo o vosso temor como 
a assolação, e vindo a vossa perdição como uma 

tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia.” O 
julgamento de Deus vem como um tornado caindo 
do céu. E o pecador perdido é levado à perdição.

Os versículos 28 e 29 deste mesmo capítulo 
dizem: “Então clamarão a mim, mas eu não 
responderei; de madrugada me buscarão, 
porém não me acharão. Porquanto odiaram o 
conhecimento; e não preferiram o temor do 
Senhor.”.

Muitos virão ao juízo final e dirão: Oh Deus, 
tende piedade.”. Mas você não pode cuspir na face 
de Deus. Você não pode insultar o Espírito Santo 
de Deus. Você não pode, estando ferido, desprezá-
Lo e dizer não. Que pecado trágico é resistir 
teimosamente ao Espírito Santo.

Mas você não pode 
cuspir na face de Deus. 

Você não pode insultar o 
Espírito Santo de Deus.  

Anos atrás, ouvi a história de um jovem que 
estava deixando a fazenda e indo para a cidade 
grande para trabalhar. Ele cresceu numa boa 
igreja do interior e tinha pais maravilhosos. Eles 
não gostaram da ideia do jovem ir embora, por 
isso, deram-lhe instruções. “Filho, você foi criado 
para adorar no dia do Senhor. Como seus pais, 
queremos lhe pedir que prometa solenemente que 
todos os dias do Senhor você estará na casa de 
Deus. É tudo o que pedimos. E quando você estiver 
na casa de Deus e nós estivermos aqui na casa de 
Deus, quando estivermos adorando, filho, saiba 
que estamos pensando em você e orando por você, 
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e você estará pensando em nós e orando por nós. 
Você promete?”.

O filho disse: “Sim, mãe, sim pai, prometo.”. 
E ele fez isso durante algum tempo. Mas quatro 
amigos disseram-lhe um dia: “vamos para o campo 
e andar a cavalo.”.

Ele disse: “Não, me desculpe. É domingo, e 
prometi aos meus pais que estaria na casa de Deus. 
Vou estar na Igreja.”.

Eles disseram: “vamos lá. Temos trabalhado 
duramente. Este é o único dia que temos. Afinal, 
estaremos na natureza. Você pode perder o culto 
da Igreja. Vamos.”.

Ele disse: “muito bem, pessoal, eu vou.”.
Então, foram e selaram os cavalos e passaram 

a manhã cavalgando. Enquanto cavalgavam, 
passaram pela pequena aldeia. Era por volta das 
11:00hs da manhã de domingo, e o velho sino 
estava tocando na torre daquela igreja do interior, 
tocando para chamar ao culto de adoração; e as 
pessoas estavam chegando. E o jovem passou por 
lá, olhou para aquelas pessoas e o seu coração 
bateu forte porque sabia que devia estar na igreja, 
mas continuou a cavalgar.

Enquanto ele cavalgava e se distanciava da 
igreja e da aldeia por aquele caminho, ele podia 
ouvir os sinos ainda tocando, mas o som dos sinos 
estava ficando cada vez menor em seus ouvidos. 
Finalmente, ele puxou as rédeas do cavalo e disse: 
“pessoal, desculpem. Vou voltar.”.

Ele disse: “Quanto mais longe eu me afastar 
destes sinos, mais difícil eles são de ouvir. Se não 
me virar e voltar agora, receio que não os ouvirei 
mais. Até logo. Vou voltar.”.

Veja, amigo, quero lhe dizer uma coisa. Isto é 
muito parecido com o Espírito Santo de Deus. Se 
não tiver cuidado, você vai passar pelo caminho e 
já não conseguirá ouvir mais o chamado de Deus. 

Isso seria trágico. Não deixe o som desses sinos 
morrer. Não resista ao Espírito Santo. Não diga não 
a Deus, Àquele que está estendendo a mão para 
você, o Deus que está chamando você, atraindo 
você, e convencendo você.

 O ESPÍRITO SANTO PODE SER 
PECAMINOSAMENTE ENTRISTECIDO

Outra forma de maltratar o Espírito Santo é 
entristecendo-O. Em Efésios 4:30, O Apóstolo 
Paulo diz: “E não entristeçais o Espírito Santo 
de Deus, no qual estais selados para o dia da 
redenção.”. Paulo está falando com os cristãos, 
com aqueles que já foram salvos. Você sabia que 
os cristãos podem pecar contra o Espírito Santo? 
O que entristece o Espírito Santo? Pecado. A Bíblia 
diz:

Aquele que furtava, não furte mais; antes 
trabalhe, fazendo com as mãos o que é 
bom, para que tenha o que repartir com 
o que tiver necessidade. Não saia da vossa 
boca nenhuma palavra torpe, mas só a 
que for boa para promover a edificação, 
para que dê graça aos que a ouvem. E não 
entristeçais o Espírito Santo de Deus, no 
qual estais selados para o dia da redenção. 
(Efésios 4:28-30)

O que entristece o Espírito Santo é pecado no 
meu coração, no seu coração, na minha vida, na 
sua vida. Ele é o Espirito Santo. E, eu sou o Seu 
templo. Se eu tiver pecado não confessado em meu 
coração e não me arrepender, Ele é entristecido.

A palavra entristecer é uma palavra de amor. 
Você só pode entristecer uma pessoa que o ama. 
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Os filhos do seu vizinho vão aborrecer você. Já os 
seus próprios filhos vão entristecer você. Percebe 
a diferença?

Passei por uma escola há uns tempos e vi um 
carro cujo para-choque tinha sido amassado. E 
uma pessoa com alguma tinta branca tinha ido lá 
fora e escrito, “ai!” naquele para-choque. Tive que 
sorrir porque sabia que o para-choque não sentiu 
nada. O dono sentiu alguma coisa, mas o carro não 
sentiu nada porque um carro é uma coisa. Coisas 
não sentem. Pessoas sentem. E pessoas que amam 
sentem.

Você sabia que quando tenho um pecado 
imundo sujando o meu coração e a minha vida — 
rancor, má atitude ou desonestidade — eu entristeço 
o Espírito de Deus? Você quer entristecer Àquele 
que fez tanto por você? Você quer partir o Seu 
coração?

O ESPÍRITO SANTO PODE SER 
VERGONHOSAMENTE EXTINGUIDO.

Deixe-me lhe dar outra ordem na Bíblia a respeito 
do Espírito Santo. Primeira Tessalonicenses 5:19 
diz: “Não extingais o Espírito.”.

A ideia aqui é que o Espírito Santo é uma 
chama ardente em seu coração. Não extingais esta 
chama. Não extingais o fogo que há para tornar o 
Senhor Jesus Cristo real para você. Esta chama é 
uma chama suave que pode ser apagada. O Espírito 
Santo está aqui para direcioná-lo, consolá-lo, 
guiá-lo e instruí-lo. Ele é tão sensível que pode ser 
facilmente extinguido.

Você sabe a diferença entre o espírito deste 
mundo e o Espírito Santo? O diabo empurra. 
O Espírito Santo guia. O Espírito Santo fala em 

voz contínua e baixa. Ele nunca grita. Ele nunca 
empurra.

Sabe porquê? Porque ele é muito gentil. A Bíblia 
também se refere ao Espírito Santo como uma 
pomba. Ele é como uma pomba que é facilmente 
afastada. Isto não significa que Ele está com medo 
de você, mas Se mostra simbolicamente como uma 
pomba e uma chama. A pomba voa para longe. A 
chama se apaga.

Você sabia que é por isso que você precisa 
de momentos de quietude? Para ouvir. O Espírito 
Santo não vai gritar. Se você sentir algo entre os 
seus ombros lhe empurrando, isto não é o Espírito 
Santo. Não, não é! O gentil Espírito Santo de Deus 
irá conduzir você, falar com você, guiar você, e 
ensinar você. Mas você tem que ouvir. Você tem 
que ser sensível. Não apague o fogo. Não apague o 
Espírito Santo de Deus. Ele está aqui para guiá-lo, 
para conduzi-lo, para abençoá-lo, para ajudá-lo, 
para amá-lo, e para consolá-lo.

O Espírito Santo pode ser teimosamente 
resistido. Ele pode ser pecaminosamente 
entristecido. Ele pode ser vergonhosamente 
extinguido.

Você sabe a diferença entre 
o espírito deste mundo e 
o Espírito Santo? O diabo 

empurra. O Espírito Santo guia.  

Se você não é salvo, não O resista. Se converta. 
Se você é salvo e tem pecado em seu coração, 
não O entristeça. Limpe-se. E, se você for salvo e 



22 23

limpo, não O extingais. Seja submisso. Diga: “Estou 
aqui, Senhor. O que queres de mim? Conduza-me, 
guia-me, direciona-me, fala comigo, Senhor. Estou 
ouvindo.”.

Temos um querido amigo. Ele é o Espírito 
Santo. Ele é para nós o que Jesus Cristo era para 
os discípulos quando eles estavam aqui na Terra. E 
nós devemos ser para Ele o que os discípulos foram 
para Jesus. Ele é o nosso melhor amigo.



APELO

Meu amigo, você já entregou a sua vida ao Senhor 
Jesus Cristo? Você tem certeza que se morrer 
neste momento, você irá direto para o céu? Se não, 
por favor, deixe-me lhe dizer como você pode ser 
salvo, na autoridade da Palavra de Deus.

ADMITA SEU PECADO
Primeiro, você precisa entender e admitir que você 
é um pecador. A Bíblia diz: “... Não há um justo, 
nem um sequer.” (Romanos 3:10). “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). O pecado é uma ofensa contra 
Deus que carrega uma penalidade séria: “Porque o 
salário do pecado é a morte [separação eterna do 
amor e misericórdia de Deus], mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23).

ABANDONE SEUS ESFORÇOS
Segundo, você deve abandonar qualquer esforço 
para se salvar. Se pudéssemos nos salvar, a morte 
de Jesus seria desnecessária! Mesmo a “adoção 
de uma religião” não levaria você para o céu. A 
Bíblia diz que “... não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua [de Deus] 
misericórdia, nos salvou, ...” (Tito 3:5). Salvação é 
pela graça de Deus, “Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie;” (Efésios 2:8-9).

RECONHEÇA O PAGAMENTO DE CRISTO
Terceiro, você deve crer que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, morreu por seus pecados. “Mas Deus prova 
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, ...” (Romanos 5:8). Isso significa que Ele 
morreu em seu lugar. A sua dívida de pecado foi 
paga pelo sangue de Jesus Cristo, o qual “... nos 
purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7).

ACEITE CRISTO COMO SEU SALVADOR
Quarto, você precisa colocar a sua fé somente em 
Jesus Cristo para a sua salvação. “Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31). A salvação 
é um presente de Deus para você! “... , mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 6:23). “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12).

Ore de coração esta simples oração:

Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu 
sei que Tu me amas e quer me salvar. Eu sei 
que não posso me salvar. Jesus, eu creio que 
Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz 
para pagar por meus pecados. Eu creio que 
Deus Te ressuscitou dos mortos. Eu agora 
abandono os meus pecados, e pela fé, recebo-
Te como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus 
pecados e salve-me, Senhor Jesus. Em Teu 
nome eu oro, Amém.

Se você fez esta oração hoje, por favor, entre 
em contato nos informando sobre a sua decisão 
no endereço localizado atrás deste livreto. Então, 
procure uma igreja cristã perto de sua casa que 
honre a Cristo e creia na Bíblia. Vá até o pastor 
dessa igreja e diga a ele o que Deus tem feito em 
você. Ele vai se alegrar com você, e nós também!
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