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1 SERMÃO

TEXTO: João 14:16
TEMA: Espírito Santo
PROPOSITO: Levar a igreja a aceitar e a entender o Oficio Real do Espírito Santo.

INTRODUÇÃO:
A) Passamos hoje por uma tormenta teológica
1. na descrença do Espírito Santo como componente da Trindade.
B) a palavra de Deus nos apresenta algumas orientações básicas sobre o
Espírito Santo. Apresentaremos essas decisões.
1. vamos ler Jo 14:16

TESE: provar divindade do Espírito Santo pela similaridade da Sua obra, do Espírito
Santo, com Jesus Cristo.

Pergunta: Como?

I – “Outro”
A) Cristo foi o primeiro consolador conforme Is. 61, logo o “outro” se referia
com certeza ao e Espírito Santo, sendo Ele o segundo consolador.
1. “outro” orig. “allos”, usado no texto citado tem significado de igual
em
tudo, tanto em propósito com em função.
2.Se o interesso do autor fosse mencionar um pessoa que é igual mas
diferente em propósito e/ou em função teria usado a palavra “eteros”.

EXEMPLOS: quando em uma partida de futebol ocorre substituições como:

Sai

Entra

Atacante

Zagueiro

=

eteros

Atacante

Atacante

=

allos
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II – “Consolador”
A) Orig. Parakletos significando representante, intercessor, suplicante,
consolador e ADVOGADO.
1. Em I João 2:1 = a obra de Jesus é ser advogado, que neste
versículo usa o termo Parakletos.
2. Contexto = na Grécia e em Roma, no tempo do Novo Testamento,
o advogado ajudava seus clientes de 2 maneiras:
a) Representava-os perante o tribunal.
b) Preparava o discurso para que o cliente falasse, preparava-o
e o capacitava.
3.“ Cristo é nosso advogado perante o Pai, o Espírito Santo é
advogado de Cristo em nossos corações.”
a) o Espírito Santo defende Cristo em nosso coração, ele vai
defender e apelar e nos pedir que o aceitemos como nosso
Salvador.

COMCLUSÃO:
Ambos querem nos salvar porque tem propósitos e funções iguais. Tanto no
objetivo quanto na atividade. Ambos são Deus pela atividade e objetivo! Pode se
perceber pela similaridade da atividade/objetivo que o Espírito Santo é um
componente da trindade.

APELO:
O Espírito Santo é um componente da trindade, que exibe sua divindade através de
sua função apelativa. Eu creio que o Espírito Santo é divino e que faz parte da
Tríplice Força Divina. E com as evidências mostradas pela similaridade de atividade
e função com Jesus Cristo eu convido a você a aceitar e a confirmá-lo como Membro
Divino. Você o aceita?
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