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AULA 6

Temas vistos até aqui
• História da Pneumatologia
• A doutrina da Trindade
• A personalidade do ES
• A divindade do ES
• A nomenclatura bíblica para o ES

Temas vistos até aqui
• A simbologia bíblica para o ES
• O ES na Revelação e Inspiração da 

Palavra de Deus
• O ES na criação
• O ministério do ES no AT – Parte 1 e 2

Temas vistos até aqui
• O ES e o Senhor Jesus Cristo
– Profecias messiânicas reveladas pelo ES:
• Encarnação do Filho
• Sua própria atuação no Filho Encarnado
• A Obra do Filho
• Detalhes sobre a morte do Filho
• Ressurreição do Filho

Temas vistos até aqui
• O ES e o Senhor Jesus Cristo
– A encarnação do Filho
– O batismo de Jesus
– A tentação de Jesus
– Os milagres de Jesus
– Os ensinamentos de Jesus
– Morte de Jesus
– Ressurreição de Jesus
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O Pecado Imperdoável

A BLASFÊMIA CONTRA O 
ESPÍRITO SANTO

A Blasfêmia contra o ES

O Contexto precedente:
• Mt 12:10-15 
–  Jesus se opunha ao legalismo hipócrita 

dos Fariseus 
– Jesus curava nos sábados
–  Os Fariseus queriam matar Jesus

A Blasfêmia contra o ES
• Mt 12:22-32
– Jesus cura um endemoniado cego e mudo (expulsa o 

demônio) (22)
– A multidão indagava se Jesus seria o Messias (23)
–  A murmuração dos fariseus: Jesus tem pacto com 

Belzebu (“Senhor da casa”) – o maioral dos demônios 
(24)
•  Como eles não podiam negar o milagre, fizeram uma falsa 

acusação

A Blasfêmia contra o ES
• Mt 12:22-32
– Jesus identificou sua acusação pelos seus 

pensamentos
• Eles não disseram diretamente a Jesus
• Eles falavam entre si

A Blasfêmia contra o ES
• Mt 12:22-32
– Jesus demonstra a absurdidade da sua acusação: 

(25-29)
•  Satanás não expulsaria um demônio aliado (25-26)
•  Se quem expulsa um demônio tem pacto com 

Satanás, seus próprios filhos (discípulos) exorcistas 
teriam pacto com Satanás (27)
• Só um adversário de um demônio expulsaria um 

demônio (29)

A Blasfêmia contra o ES
• Mt 12:22-32
– Jesus afirma que a expulsão foi realizada pelo 

poder do Espírito de Deus (28)
– Esta era a prova de que o “Reino de Deus” 

havia chegado – o Messias estava diante deles 
(28)
–  Sua reação acusativa, mesmo absurda,  

demonstrava sua oposição ao Messias (30)
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A Blasfêmia contra o ES
• Mt 12:22-32
– Sua acusação ofendia diretamente o Espírito 

Santo – que foi por eles chamado de Belzebu 
(31)
–  Segundo Jesus, tal ofensa (blasfêmia) é 

imperdoável (31-32)
• Mesmo as blasfêmias contra Jesus poderiam 

ser perdoadas

A Blasfêmia contra o ES
O Contexto subsequente: 
•  Mt 12:33-40
–  Jesus demonstra que são maus pelos seus frutos (33-35)
• sua reação à demonstrações tão inequívoca de que o ES agiu 

através de Jesus demonstrando que Ele era o Messias
– Jesus é duro com eles: “raça de víboras” (34)
– Jesus anuncia que suas palavras seriam consideradas no 

juízo final – e que pecados por palavras eram tão graves 
quanto pecados por atos (36-37)

A Blasfêmia contra o ES
O Contexto subsequente: 
• Mt 12:33-40
–  Depois de tantos milagres e tantas 

argumentações de Jesus, eles ainda pedem um 
“sinal”. (38)
– Jesus anuncia sua Ressurreição como o sinal 

derradeiro da Sua autoridade (40)

A Blasfêmia contra o ES
•  A imperdoável blasfêmia contra o ES foi cometida por 

aqueles homens que presenciaram o Filho encarnado 
expulsando aquele demônio pelo poder do ES, que foi 
acusado de ser Belzebu.
•  Tal contexto foi singular - não é repetível
•  Tal pecado também
– Foi um pecado cometido pelos que testemunharam uma 

grandiosa obra do ES e tributaram a Belzebu
– Se negaram a admitir que era o ES de Deus agindo através do 

Messias

A Blasfêmia contra o ES
• A afirmação comum de que o pecado de 

blasfêmia contra o ES nos dias de hoje é a 
rejeição do evangelho, não tem base bíblica.
• Se fosse assim, quem um dia rejeitou, não teria 

outra chance de aceitar! 
•  Isso condenaria uma boa parte de nós aqui 

presentes! O Santificador Capacitador

O  ESPÍRITO SANTO E A 
IGREJA DO SENHOR JESUS 

CRISTO
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Profecias do envio do ES 
para a Igreja

de “convosco” para “em vós”

Profecias do ES para a Igreja
• Jl 2:28
– Derramarei “meu Espírito”
– Toda a carne (até os servos) – 

universalidade no povo de Deus – 
contrário da seletividade do AT
– Sinais espetaculares ocorrerão

Profecias do ES para a Igreja
• Ez 36:26
–  Coração novo 
–  Espírito de Deus dentro
–  Santidade subsequente (Rm 8:2-4)

O Espírito Santo na Igreja 
Primitiva

A Descida  do ES no 
Pentecostes

O ES no Pentecostes
At 2:1-13
• Haviam 120 pessoas reunidas (At 1:15)
• Som de vento forte invade a casa (2)
• Fenômeno visual – formato de língua 

aparência de foco (3)
• As línguas pousam sobre eles (3)
• Os 120 ficam cheios do ES (3)
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O ES no Pentecostes
At 2:1-13
• Os 120 falam em outras línguas (4)
• Estrangeiros entendem as grandezas de Deus 

na sua própria língua (9-11)
• Tal fenômeno deixa alguns maravilhados (12)
• Outros zombam deles (13)

Novas Conversões e o ES
At 2:37-42
• Após a pregação, quase 3 mil pessoas foram 

batizadas (41) 
• Todos receberam o ES
• Prodígios e sinais eram feitos PELO 

INTERMÉDIO DOS  APÓSTOLOS (42)
• A cada dia havia mais convertidos (47)

Os Prodígios e Sinais Após o 
Pentecostes

Livro de Atos

A Cura de um Coxo
AT 3:1-10
• O homem era coxo de nascença
• O Coxo pede esmolas para Pedro e João (3)
• Pedro ordena que ele ande (6)
• O homem andou e saltava de alegria (8)
• Todo o povo ficou assombrado (10)

Ananias e Safira
At 5:1-11
•  O casal vende sua propriedade (1)
•  Eles tiram uma parte e doam a outra, mas dizem que doaram 

tudo (2)
•  Pedro acusa Ananias de terem mentido ao ES (3-4)
•  Ananias morre (5)
•  Safira também mente e é igualmente acusada (8-9)
•  Pedro anuncia a Safira que ela também morreria (9)
•  A igreja teme (11)

Os Apóstolos fazem Muitos 
Milagres

•  At 5:12-16
•  Através dos apóstolos muitos sinais e prodígios 

eram realizados (12)
•  A população de crentes crscia (14)
• O povo levava os enfermos esperando um milagre 

(15)
• O povo de cidades vizinhas levavam os doentes e 

endemoninhados que eram curados (16) 
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Prisão e Fuga dos Apóstolos
At 5:17-20
• Os apóstolos são presos a mando do 

sumo sacerdote e saduceus (17-18)
• Um anjo os solta e ordena que preguem 

o evangelho (19-20)

Sinais Através de Estêvão o Diácono

At 6:8 e 54-60
•  Prodígios e sinais eram realizados através de 

Estevão, que não era um apóstolo mas um diácono 
(8)
•  Antes de morrer, Estêvão vê Jesus à direita de 

Deus, e depois de dizer isso é apedrejado (55-59)
•  Estêvão intercede por seus algozes (60)

Sinais Através de Filipe o Diácono

AT 8: 4-8: Em Samaria:
• Filipe pregava o evangelho (5)
• Filipe expulsava demônios e curava 

pessoas (7)
• Convertidos eram batizadas (12)
• Mas não recebiam o ES

O ES Em Samaria

At 8:14-17
• Sabendo da conversão dos 

samaritanos, Pedro e João foram à 
Samaria (14)
• O ES só desceu depois da oração 

apostólica (17)

Mais Sinais por Filipe
• At 8:26 – Um anjo fala com ele
• At 8:38 – Filipe é arrebatado

Jesus Fala com Paulo
At 9:3-9
•  Uma luz forte se manifesta (3)
•  Paulo cai (4)
•  Paulo ouve a voz de Jesus (4)
•  O grupo ouve a voz de Jesus (7)
•  Paulo fica cego (8)
•  Paulo é levado para Damasco e permanece sem ver por 3 

dias (9)
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O Senhor fala com Ananias
• At 9:10-12 e 17-19
• Ananias tem uma visão do Senhor a(10)
• Ananias é orientado a procurar Paulo, pois 

este também havia tido uma visão que 
Ananias o curaria (12)
• Através de Ananias, Paulo recupera a 

visão, é batizado e cheio do ES (17)

A Igreja Cresce em Paz
• At 9:31
•  Igreja espalhou-se pela Judéia, Galileia e 

Samaria 
• Edificava-se
• Caminhava em temor
• Era auxiliada pelo ES
• Continuava a crescer

 Eneias é Curado através de Pedro

• At 9:32-35
• Pedro cura Eneias (34)
• Há mais conversões por causa disso 

(35)

Tabita é Ressuscitada através de 
Pedro

• At 9:36-43
• Tabita já era era crente (36)
• Tabita morre (37)
• Através de  Pedro ela ressuscita (40)
• Muitos creram por isso (42)

Cornélio e Pedro
• Cornélio tem uma visão (At 10:3)
• Pedro tem uma visão relacionada (At 10:9)
• As visões eram do ES (At 10:19)
• Pedro prega, os gentios se convertem e 

recebem o ES (At 10:44)
•   Os judeus de espantam com isso (At 10:46)
• Todos são batizados (At 10:48)

O ES converte muitos Gentios

At 11:19-21
• Judeus dispersos pregavam o 

evangelho só para judeus (19)
• Alguns pregavam para gregos (20)
• Houve muitas conversões (21)
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O ES profetiza via Ágabo
At 11:27-28
• Havia profetas em Jerusalém (27)
• O ES falou através de um deles (28)
• A profecia se cumpre (28)

Tiago morre e Pedro é Salvo
At 12:1-8
• Tiago é assassinado por Herodes(2)
• Pedro é preso (3)
• A igreja intercede por ele (5)
• Um anjo solta Pedro (6-8)

Herodes é morto por Deus
At 12:20-23
• Herodes faz um belo discurso (21-22)
• O povo o chama de “deus” (22)
• Um anjo do Senhor tira a vida de 

Herodes (23)

Sinais Através de Paulo
At 13:6-12
• Através de Paulo, Elimas, o mágico e 

falso profeta, fica cego por um tempo 
(8-11)
• Sérgio Paulo, o procôncul, se converte

Sinais Através de Paulo
• At 14:8-12
• Paulo cura um paralítico (10)
• As multidões ficam maravilhadas 

enganadas (11)

Sinais Através de Paulo
At 16:6-34
•  O ES envia Paulo à Macedônia (6-10)
•  Lídia e sua família se convertem em Filipos (14)
•  Paulo expulsa um demônio de uma jovem adivinhadora (18)
•  Paulo e Silas apanham e são presos pelos exploradores da 

jovem (19-20)
•  Um terremoto abre as portas da cadeia (25)
•  O carcereiro e sua família se convertem (34)
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Sinais Através de Paulo
At 19:8-12
• Paulo fica 2 anos na Ásia (10)
• Muitos milagres e exorcismos foram feitos 

através de Paulo (11-12)
At 20:9-12
• Paulo ressuscita Êutico

Sinais Através de Paulo
At 23:11
•  O Senhor aparece a Paulo e diz que o quer em Roma
At 27:41 – 28:6
•  Paulo é salvo de um naufrágio(43-44)
•  Paulo é salvo de uma picada de cobra (5-6)
At 28:16-30
•  Paulo prisioneiro em regime aberto (16) fica pregando em 

Roma por 2 anos (30)


