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00/13: “O Espírito Santo Segundo Jesus” – João14,15,16 e At 1.4-8

“Eu Rogarei ao Pai e Ele vos dará Outro Paracleto... o Espírito da Verdade...” (João 14.16-17)

Olá Amado(a).
Encerrando o Estudo acerca do Discipulado diante de Cristo, cabe-nos abordar um assunto não
muito discutido nas organizações do Cristianismo. O Espírito Santo.
Fora dos Dogmas, mostraremos aqui apenas o que deste Personagem nos é apresentado por
Cristo. Afinal, nosso aprendizado, como Cristãos, é, e deve ser, proveniente, apenas, de Cristo e
daqueles que dele receberam Autoridade, ou seja, de Seus Apóstolos.
Somente nos Capítulos 14,15 e 16 do Evangelho conforme testemunhado pelo Apóstolo João
este assunto nos é apresentado, como ensino do próprio Mestre.
Inicialmente o Mestre afirma: “Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará Outro Paracleto, para que
esteja convosco para sempre” (João14.16).
Neste texto, necessário o entendimento acerca da palavra grega “Paracleto”, a qual tem sido
traduzida por “Ajudador, Advogado e Consolador”. Infelizmente, a preferência tem caminhado pela
forma mais incorreta, a de “Consolador”. Quando o mesmo Apóstolo usa essa palavra para Cristo, os
tradutores vertem, todos, para “Advogado”, o que nos demonstra a inconsistência do uso “Consolador”.
Alguns tradutores mais cuidadosos preferem manter a palavra original “Paracleto”, termo formado
pelas palavras gregas Para=Ao lado e Cleto=Enviado (Enviado para estar ao lado).
Neste mesmo texto nota-se que este Paracleto será, como Cristo, enviado pelo Pai (Ele vos
dará), de forma que Cristo se auto denominou, também, um Paracleto do Pai (outro Paracleto).
Um outro ensino deste texto está ligado á Origem deste Novo Paracleto. Se proveniente do Pai,
este Paracleto é Santo, dentro do significado deste termo. Porém, logo a seguir, Jesus identifica este
Paracleto por “O Espírito da Verdade que o Mundo não pode receber”.
A Bênção deste Novo Paracleto que nos será enviado está também relatado: “Naquele dia
conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós,” (v.20) ou seja, a Unidade entre nós,
Cristo e o Pai, será Completa. Esta Bênção volta a aparecer na oração Sacerdotal no Capítulo 17.21-23.
Porém, é o ensino acerca do que cabe a este Novo Paracleto que mais o qualifica, pois, está
determinado: “Mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu Nome, vos ensinará
todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito” (v.26). Aqui se completa o ensino do
Mestre. O outro Paracleto, o Espírito da Verdade, é o Espírito Santo, da parte do Pai.
Mais adiante, no Capítulo 15.26, Cristo continua a ensinar sobre este Novo Ser: “Quando vier o
Paracleto, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele
testificará de mim.” Um ensino muito claro acerca do Responsável pela Igreja de Cristo na Terra.
Porém, este Paracleto também possui uma tarefa árdua para com o Mundo, para com aqueles
que ainda não pertencem à Igreja, pela Fé em Cristo. “Quando ele vier, convencerá o Mundo do
Pecado, da Justiça e do Juízo” (16.8). Tarefa diferente para com os membros da Igreja como ensina o
Mestre: “Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em Toda a Verdade. Não falará de si
mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir” (16.13). Desta forma,
estamos aptos conforme determinado: “E ser-me-eis Testemunhas”. O Tempo é Hoje! Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

