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“o consolador, o espirito santo, 
o espirito da verdade”

Trazendo luz ao teu entendimento, apresentaremos neste estudo um personagem que por certo mudará tua vida para 
sempre. Iremos falar sobre o Consolador, o Espírito santo, e o Espirito da verdade. Por favor, não se confunda, estas três 
figuras aqui apresentadas, são a mesma pessoa. O Espírito Santo, o qual a bíblia relata, é um personagem, uma promessa 
dada por Jesus de Nazaré que veio se manifestar nos lábios do apóstolo Paulo. Vamos aos livros históricos, para entendermos 
como ocorreria esta manifestação, e qual seria o papel que esse Espírito desenvolveria com sua chegada a esta terra.

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. 14: 26.

Isto é futuro, Jesus anuncia: vou enviar o Consolador. Uma das primeiras 
características que encontramos neste Espírito, é a função de consolar. 
Um consolador, a isto vem, consolar. Já a segunda, e não menos 
importante, seria ensinar (Leia novamente o verso). “Esse vos ensinará 
todas as coisas”, logo, quem ensina é um mestre, um professor. 

Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora.
Mas, quando vier aquele 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. JOÃO. 16: 12 - 14.

Jesus está lhes falando: por agora eu tenho que deixar a todos em 
ignorância, não posso ser claro em minha missão (por isso muitas vezes, 
ele falou a eles em parábolas). Eu poderia comunicar-lhes muitas outras 
coisas, porém, se eu disser quem verdadeiramente sou e o que farei, 
vocês não suportarão. Deixe vir o Consolador, ele aclarará que eu sou o 
cordeiro de Deus, que irá tirar o pecado do mundo.

O Consolador, seria uma pessoa, está descrita no verso treze: “porque 
não falará de si mesmo”. Além de guiá-los a toda verdade, ele não 
poderá comunicar nada de si próprio. A sua doutrina e o seu ensino, 
será algo que eu mesmo (Deus), lhe darei para que possa falar.

Notem o que Paulo escreve em sua carta ao Gálatas: 

Porque “não o recebi”, “nem aprendi” de homem algum, mas pela 
revelação de Jesus Cristo. GÁLATAS. 1: 12. 

O Espirito Santo, o Consolador, o Espírito de verdade, foi manifestado na 
boca do apóstolo Paulo. E nos tempos atuais, outra vez este Espírito se 
manifestou nos lábios de nosso apóstolo, o Doutor José Luís De Jesus 
Miranda. Ele fez morada novamente em uma mente, e por meio de seus 
ensinamentos está produzindo salvação a muitos. Depois de Paulo, o 
único homem sobre a face desta terra, que pode comunicar esta 
verdade foi: “O Outro”, aquele que nos confirmou com o evangelho de 
Paulo.

Ora, àquele que é poderoso “para vos confirmar segundo o meu 
evangelho” e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do 
mistério que desde tempos eternos esteve oculto. ROMANOS. 16: 25.

Você é um abençoado!

Todavia digo-vos a verdade, que vos 

convém que eu vá; porque, se eu não 

for, o Consolador não virá a vós; mas, 

se eu for, enviar-vo-lo-ei. E, quando ele 

vier, convencerá o mundo do pecado, e 

da justiça e do juízo. Do pecado, 

porque não crêem em mim; 

JOÃO. 16: 7.
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Dois foram os personagens onde o consolador se manifestou, responda 
verdadeiro ou falso nas frases abaixo.

1- O espirito Santo o Consolador veio para fazer milagres (                      )
2 - Paulo foi o primeiro consolador (                   )
3 - Jesus quando esteve aqui falou "toda" a verdade a seus discípulos (                     )
4 - Deus colocou as palavras na boca do Consolador, para nos ensinar (                   )
5 - José luís foi a segunda manifestação do consolador (                    )

SNBr
Caixa de texto

SNBr
Caixa de texto


	Página 1
	Página 2



