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Espírito Santo 

Visão Profética 2016 

 

Parte I 

2016 

2 – Revela Unidade, Aliança, Compromisso, Parceria, Cumplicidade; 

0 – Revela Infinito, Eterno, Eternidade; 

1 – Revela Unicidade, Deus Único; 

6 – Revela Homem, capacidade de Produzir, realizar, Terreno; 

2 + 0 + 1 + 6 = 9: Revela a Pessoa Do Espirito Santo, seus Dons, Manifestação. 

O ano novo chinês em 2016 começa a partir de 08 de fevereiro de 2016 e vai até 27 de janeiro 

de 2017. 

Este ano pertence ao elemento Fogo, portanto, é o ano do Macaco de Fogo.  

O macaco é o nono signo na astrologia chinesa. Está associado a características como ambição, 

atividade, esperteza, malícia e aventura. Já o Macaco de Fogo soma a estas características o 

engano, agressividade, ímpeto, ambição, autocrítica.  

O macaco é um símbolo de ambição e este tema estará presente no ano de 2016. As pessoas 

serão impulsionadas por fortes motivações financeiras e poderão se lançar mais ferozmente 

em busca de seus objetivos. 

O macaco é impulsivo e pode se deixar levar pelas aparências. 

Nos relacionamentos, o ano do Macaco de Fogo é um tempo em que os casais costumam 

questionar suas relações. Pois o macaco não é chegado a hábitos… Sua energia é de 

movimento e de quebra de paradigmas. Pode ser que a sua curiosidade pelo novo seja 

despertada. 

 

Parte II 

“E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.”  

Atos 13:52. 

O versículo estabelece a quem está direcionada a mensagem: Aquele que é discípulo, que não 

é multidão, povo. Trata-se de uma classe específica de pessoas, aqueles que são seus 

discípulos. 



 

2 
 

Discípulos de Jesus – São aqueles que seguem a Jesus, que O tem como seu Mestre, são seus 

seguidores. Jesus é o modelo. Ser discípulo não é simplesmente uma forma de se comportar 

em determinado lugar, é viver o estilo de vida de seu mestre. 

Transbordarão – Transbordar é um verbo, uma ação. Deus está falando da promessa que vem 

acompanhada de uma medida de como será. Aqueles que são discípulos transbordarão, não é 

simplesmente ser cheio. Ser cheio é conter-se na dimensão do próprio recipiente. Transbordar 

vai para além do próprio recipiente. Transbordar é derramar sobre si e sobre os outros, os que 

estão próximo, esta medida somente Deus a tem. 

Transbordarão de Alegria – A palavra de Deus é repleta de versículos que falam sobre alegria. 

A bíblia é a Palavra de Deus e está cheia da palavra ‘alegria’. Esta palavra reflete características 

do autor. As palavras que são mais presentes em nós revelam quem nós somos, nossa 

essência. Desta forma, isto nos revela o quanto a alegria manifesta quem é Deus. E Ele mesmo 

nos transbordará de alegria. Alegria não é um momento, uma circunstância, mas um estado, 

uma essência, uma maneira de ser. A alegria, a felicidade é o grande anseio e busca de todo 

ser humano. Para qualquer pessoa que você perguntar, “qual seu maior desejo?” certamente 

responderá “desejo ter alegria e ser feliz.”  

Em Deus é muito mais que ter alegria, é Ser alegre, Viver alegre! 

“... portanto não vos entristeçais; porque a alegria do Senhor é a 

vossa força.” Neemias 8:10b. 

 

Transbordarão de Paz – A primeira concessão de Jesus ressurreto dentre os mortos, em suas 

aparições, era transmitir a paz. “Paz seja convosco”, “minha Paz vou dou”, “recebam a paz”, 

“que a paz esteja entre vós...” Paz não significa ausência de problemas, lutas, batalhas. Da 

mesma forma como citado acima com respeito à alegria. Paz não é algo a ter, mas ser, “eu vivo 

em paz” está inserido no caráter. Jesus disse: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la 

dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.” João 14:27. Não é 

uma paz passageira, mas permanente como vemos no chamamento de Gideão, no momento 

que seria de maior insegurança, conflito, havendo matado os bois de sete anos consagrado a 

Baal que pertenciam a devoção religiosa de seu pai. Gideão levanta um altar a Jeová Shalom (o 

Senhor é Paz), Juízes 6. 

 

Parte III 

O Espírito Santo no Antigo Testamento - agia no homem, visitação. 

“No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e 

vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se 

movia sobre a face das águas.” Gênesis 1:1,2. 

“E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos 

céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se 

move sobre a terra.” Genesis 1:26. 



 

3 
 

I Samuel 10: 1-6: o Espírito sobre reis – Saul; 

I Samuel 16:12-13: Davi; 

I Samuel 16:1-4: Profetas e sacerdote Samuel; 

O Espírito Santo estava presente na criação, depois no serviço ministerial dos reis, profetas e 

sacerdotes. 

 

O Espírito Santo no Novo Testamento – habitação. 

“E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe 

dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem 

sabemos que és Mestre, vindo de Deus; porque ninguém pode fazer 

estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, e 

disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer 

de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como 

pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a 

entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, 

na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, 

não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e 

o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito: 

Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves 

a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai; assim é 

todo aquele que é nascido do Espírito.” João 3:1-8. 

 

Na noite anterior à crucificação, Jesus informou os apóstolos que retornaria ao céu e pediria 

ao Pai que lhes enviasse o Espírito Santo para servir-lhes de guia:  

 “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique 

convosco para sempre.” João 14-16. 

Ele disse: "O Espírito da verdade... vos guiará a toda a verdade":  

“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 16:13. 

 

Parte IV 

Havia três portas na construção do Tabernáculo. 

O Átrio = Caminho: Lugar de sacrifício, morte. O primeiro altar a ser encontrado ao acessar o 

tabernáculo.  

Sem morte (lugar de renúncia) não há vida. Temos que morrer para nós mesmos, para viver a 

vida de Cristo. Esta porta aponta para Jesus, Ele é o caminho, por seu sacrifício vicário temos a 



 

4 
 

oportunidade de poder viver, nós que outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados 

(Efésios 2). 

O Santo Lugar = Verdade: Lugar de serviço. É necessário ser discípulo, ser sacerdote para ter 

acesso.  Através dos elementos do pão, incenso e azeite. Este lugar, significa o serviço dos 

santos, os quais são oferecidos ao Senhor, através do que se realiza aos irmãos. Lugar que 

representa a comunhão, oração e unção (serviços). Esta porta aponta para a pessoa do Espírito 

Santo. 

O Santo dos santos = Vida: O lugar mais profundo e desejado no tabernáculo. Onde está a 

presença de Deus, através da Arca da Aliança. Onde a glória de Deus desce por entre os 

querubins, e se ouve a voz de Deus. Representa a intimidade, adoração face a face com Deus. 

Esta porta aponta para o Pai. 

Paulo disse que o mistério "em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos 

homens, como, agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito".  Ele 

afirma ter escrito o que foi revelado e podia ser entendido pelos santos (Efésios 3:3-5).   

“Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes 

um pouco vos escrevi; Por isso, quando ledes, podeis perceber a 

minha compreensão do mistério de Cristo, O qual noutros séculos não 

foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado 

pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas; A saber, que os 

gentios são coerdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da 

promessa em Cristo pelo evangelho.” Efésios 3:3-6. 

Paulo disse que os dominadores deste século não entendiam a sabedoria de Deus.  Aliás, 

segundo ele, as coisas que Deus preparou para o homem nem mesmo tinham entrado no 

coração do homem. Ele disse que Deus nos revelou pelo Espírito:  

“Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra 

todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque, qual dos 

homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que 

nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o 

Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o 

Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que 

nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não 

com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o 

Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as 

espirituais.” I Coríntios 2:10-13. 

Paulo ressaltava que as palavras que ele proferia eram "ensinadas pelo Espírito" (I Coríntios 

2:13). 

“Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria 

humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando 

verdades espirituais para os que são espirituais.” I Coríntios 2.13. 
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O Espírito Santo confirmou a Palavra 

A palavra falada pelos apóstolos foi confirmada por sinais, maravilhas, milagres e dons 

espirituais.  Imediatamente antes de Jesus subir ao céu, Ele deixou a grande comissão aos 

apóstolos: 

“E disse-lhes: ‘Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas 

as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer 

será condenado’.” Marcos 16:15-16. 

O evangelho tinha de ser pregado para que o homem pudesse crer,  ser batizado e salvo.  Jesus 

disse:  

"Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem: em meu nome, 

expelirão demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, 

se alguma cousa mortífera beberem, não lhes fará mal; se impuserem 

as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados”. Marcos 16:17-18. 

O objetivo desses sinais é explicado no versículo 20.  À medida que os apóstolos saíam a 

pregar, o Senhor cooperava com eles, "confirmando a palavra por meio de sinais que se 

seguiam". 

 

Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo transborde sobre sua vida e ministério. 

Em Cristo, 

 

 

Pastor Cláudio Gonçalves 

Janeiro/2016 


