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01/13: “O PAI vos dará outro Ajudador” – João 14 a 17
“Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paracleto, para que esteja convosco para sempre: O Espírito da Verdade”
(João 14.16,17).

Olá Amado(a).

Um novo tema está selecionado para nosso estudo em mais treze lições O Espírito Santo. Abordaremos sua Missão e sua Ação conforme dados
colhidos diretamente das Escrituras, sem nos aprofundarmos nas doutrinas
teológicas adquiridas dos Concílios do passado, mas apenas abordando os
conceitos diretamente absorvidos da conceituação dada nos Escritos Bíblicos.
Desta forma, não conceituaremos a pessoa do “Espírito Santo” como
parte da doutrina da Trindade, mas o conceituaremos conforme indicado no
título deste estudo, ou seja, como uma “outra pessoa”, como o foi Jesus na
função de “Ajudador”, também disponibilizado pelo PAI, o próprio DEUS –
YAHU.
Jesus, abordando a vinda deste “outro ser”, o apresenta como “outro
Paracleto” (Jo 14.16) nominando-o “Espírito da Verdade” (Jo 14.17) proveniente
do Pai (Jo 15.26).
Como pertencente ou procedente do Pai, este “Espírito da Verdade” é
também denominado, por Jesus, “Espírito Santo” (Jo 14.26). Isto é claro e não
pode ser posto à discussão!
Entretanto, grande confusão ocorre em sua conceituação como
“Paracleto”. Este termo não possui uma tradução bem definida fora do grego,
mas sua formação traz o entendimento de “ao lado convocado”.
Isto posto, somos inclusive de acordo com a tradução para “Ajudador” ou
mesmo “Advogado” e rejeitamos a tradução, bastante utilizada, por
“Consolador”, o que limita a Missão atribuída por Jesus àquele que, como “um
outro”, lhe seria substituto e semelhante.
Lembramos ainda que este termo é traduzido por “Advogado” ao
referenciar-se a Jesus em 1João 2.1.
A Promessa de Jesus, acerca da vinda deste Paracleto, está alinhada à
promessa de DEUS pelo Profeta Joel no passado: “E há de ser que, depois
derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas
filhas profetizarão,...” (Joel 2:28).

Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).

O ESPÍRITO
SANTO
(Missão e Ação)
Comentário: Prof. Edzard Gomes

“Crê no Senhor Jesus e serás Salvo”
(Isto, e somente isto, é Evangelho...)
Ministério de Educação Cristã
Escola Bíblica Dominical - EBD
Classe Casais I

Entendemos, assim, que tal “Espírito” não atuava entre os homens de
forma genérica, pois, no Evento tido entre os cristãos por “Pentecostes”, o
Apóstolo Pedro ressalta que o ali acontecido corresponde ao cumprimento
dessa mesma Promessa, da boca de Joel, citando-a literalmente: “E nos
últimos dias acontecerá, diz DEUS, que do Meu Espírito derramarei sobre
toda a carne; E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão” (Atos
2.17).
Desta forma e a partir deste evento, o Espírito de YAHU passa a atuar
sobre o ser humano, toda Carne, produzindo efeitos diferenciados sobre os
chamados “filhos e filhas”.
No passado mais distante, vemos que esse comportamento de DEUS
para com o homem já havia sido, de certa forma, semelhante pois, no Gênesis,
lemos à época anterior ao Dilúvio: “Então disse YAHU: O meu Espírito não
permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus
dias serão cento e vinte anos” (Gn 6:3).
Somente com Jesus, aprendemos acerca das particularidades deste
Paracleto, denominado por Cristo, Espírito da Verdade - O “Espírito Santo”
conhecido entre os Cristãos, agora entre nós.
Das Escrituras aprendemos que todo Líder ou Profeta, designado por
DEUS, fora dotado de qualidades especiais, sendo testemunhado que “O
Espírito de YAHU estava sobre ele”. Assim, Isaías testemunha acerca do
Messias: “E repousará sobre ele o Espírito de YAHU, o espírito de
Sabedoria, de Entendimento, o espírito de Conselho, de Fortaleza, o
espírito de Conhecimento e de Temor de YAHU” (Is 11:2).
Conhecedor da “Missão e da Ação” do “Espírito da Verdade” entre nós, o
Apóstolo Paulo nos exorta a que peçamos a DEUS, em oração, “Espírito de
Sabedoria” e “Espírito de Revelação” (Ef 1.17), deixando Claro que tais
atribuições não pertencem ao “Espírito da Verdade” recebido, conforme
ensinos de Cristo.
Enretanto, Paulo é categórico ao afirmar que todos os “Crentes no
Evangelho da Salvação em Cristo”, estamos na Verdade, pois: “Fostes
selados com o Espírito Santo da Promessa” (Ef 1.13).
Seja YAHU, nosso DEUS, Louvado por Sua Fidelidade, nos conduzindo
a Toda Verdade! 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).

