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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima segunda-
feira para você e todos os seus. Pela leitura das 

Sagradas Escrituras, é possível perceber claramente 
o temperamento de Pedro. Não costumava meditar 

muito antes de falar, era impulsivo, impetuoso. Jesus 
proclamou aos discípulos que era necessário padecer por 

muitas dores nas mãos dos líderes judaicos e Pedro, de pronto o 
repreendeu: “Pedro chamou-o à parte e repreendeu-o. Deus o 
não permita, Senhor; isso não te há-de acontecer!” (Mateus 
16:22). Mas, talvez essa também fosse nossa reação, posto que 
Aquele que anunciara que o “O Espírito do Senhor” estava sobre 

Ele (Lucas 4:18), estava anunciando que iria partir. Aqueles 
homens haviam deixado tudo para O seguirem, e como ficariam dali em 
diante?  

  
Mas o que Pedro não compreendia, naquele momento, é que o 

Senhor não iria deixá-los na orfandade, mas Ele próprio pediria ao Pai que vos 
enviasse um Conselheiro, promessa essa registrada no evangelho de João 
14:15-18:  

 
“Se me amam, obedeçam-me; e eu pedirei ao Pai que vos 
envie outro conselheiro, e este nunca vos abandonará. Ele é o 
Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade. O 
mundo não o pode receber porque nem o procura, nem o 
reconhece. Mas vocês, sim, pois ele vive convosco e estará 
mesmo no vosso íntimo. Não, não vos abandonarei nem vos 
deixarei na orfandade; antes virei até vocês.”  
  
E é sobre essa terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, que 

vamos conhecer um pouquinho mais através de um texto desenvolvido pelo 
nosso filho Davi, que adiante transcrevo:  

  

“O”  
Davi De La Fuente Cezar  
  
Amigo íntimo. Aquele indivíduo com quem você pode “abrir o 

coração” e pode sentir o agir de Deus quando nos apresenta conselhos, 
soluções, exortações - que nem sempre estamos dispostos a ouvir - e um 
pouco mais de sua graça comum. A verdade seja dita: muitos morrem e nunca 
foram encontrados por alguém que pudesse guiá-los com a atenção e o 
carinho que sempre precisamos, fora ou dentro de nosso matrimônio, aqui e 
ali em nosso cotidiano. Todavia, pela misericórdia divina, tal dádiva é 
inevitável para todo aquele que foi alcançado por Sua misericórdia. Muito 
além do que uma amizade íntima, o Espírito Santo é o agente orientador e 
consolador de todo cristão, literalmente o habitar de Deus em nosso coração. 
O manifestar de Sua presença em nós é o que nos transforma e nos capacita 
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para viver os Seus planos, agora que fomos libertos do cárcere da carne 
(Romanos 8: 10-14)!  

  
Dessa forma, usando como base o livro de João, do versículo 26 

do capítulo 15 até o verso 15 do capítulo 16, o Conselheiro – como o próprio 
nome sugere – nos direciona à verdade, de forma que, sem o seu auxílio, o 
homem não pode chegar ao arrependimento, muito menos reconhecer a Cristo 
como Senhor e Salvador de sua vida, pois Ele é o autor da nossa fé (1 Coríntios 
12-14, Efésios 2:8). De modo semelhante, Ele também nos guia em suas 
“veredas de justiça”, de forma que o caminho, a essência da verdade, nos é 
revelada pelo trabalho que Ele exerce em nós, para que o Seu próprio nome 
seja glorificado (João 15:26). Consequentemente, munidos pelo guiar do 
Espírito e a sua manifestação através das Escrituras, somos chamados a 
testemunhar de Seu amor e de Sua justiça, pois dEle temos a força para 
suportar as tribulações que virão e permanecer firmes e “contentes” no 
pregar do Evangelho, atuando como nosso Consolador (João 16: 1-4; Filipenses 
4:12-13).    

 
Portanto, reconhecendo o seu papel imenso que tem sido tão 

minimizado por tantos púlpitos, o Espírito Santo é a face da Trindade que 
representa, da maneira mais clara possível, a soberania e a misericórdia 
divina. Pois, não é dado a nós o mérito ou a tarefa de convencer ao mundo e a 
nós mesmos do sacrifício de Cristo. É a missão dEle! E, convenhamos, 
conhecendo a nossa natureza pecaminosa, somos ainda mais gratos, pois ele 
ainda nos concede o privilégio de sermos instrumentos do Pai para que o Seu 
nome seja adorado (Filipenses 1:29). Assim, ao universo será manifestada a 
sua glória, através do arrependimento, da justiça e do seu justo juízo (João 
16: 8-11). Porque nunca existiu, e nunca existirá, um amigo tão perfeito e 
gracioso para nós, do que esse Espírito que guia, conforta e nos aponta 
diariamente para Cristo. Ou seja, para sermos semanticamente sugestivos, Ele 
é “O” amigo. 
 


