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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
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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
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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
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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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Sua atuação nos não-regenerados

O  Espírito Santo E O Mundo
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O ES e o Mundo
Jo 16:8-11
• Convencer o mundo:
–Pecado – como não crê, precisa ser convencido
–Justiça – porque Ele ascendeu vitorioso, consumou 

a quitação para interceder pelos que creem
–Juízo – assim como ao Príncipe do mundo, a todos 

os que insistem em se identificar com ele
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Convencer...
• Examinar fatos com autoridade
• Apresentar prova inquestionável
• Julgar decisivamente
• Demonstrar poder punitivo
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Convencer...
• Aparições no NT e traduções (RA):
–Convencer (Jo 8:46; Jo 16:8; 1Co 14:24; Tt 1:9); 
–Arguir (Mt 18:15; Jo 3:20; Tg 2:9); 
–Repreender (Lc 3:19; 1Tm 5:20; Tt 1:13; Tt 2:15; Ap 

3:19); 
–Acusar (Jo 8:9); 
–Reprovar (Ef 5:11 e 13; Hb 12:5); 
–Corrigir (2Tm 4:20)
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O Mundo
• κοσμος – kosmos:
• Palavra aparece 152 vezes no NT e também significa:
– o universo (Mt 13:35),
– a terra (Mc 16:15), 
– esta era (Mt 12:32);
– o sistema mundano contrário a Deus (Tg 4:4; 1Jo 2:15)

• O convencimento do “kosmos” significa:
–Os habitantes da terra (Jo 3:16)
–A multidão incrédula (Jo 15:18-19)
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Convencer do Pecado
Pecado – por não crer em Cristo
• A raiz de toda a pecaminosidade é a falta de fé em Jesus 

Cristo
• Não crer em Cristo, implica em permanecer na condição 

de pecador
• Não crer em Cristo implica em permanecer condenável 

diante de Deus
• Não crer em Cristo implica em perdição
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Convencer da Justiça
Justiça – ascensão de Jesus
• A ascensão implica na consumação da obra expiatória
• A ascensão demonstra que a oferta pelos pecados foi aceita pelo 

Pai (1Co 15:17-19)
• A ascensão implica que se alguém crer, contará com o 

Advogado Jesus Cristo que está junto ao Pai para interceder 
pelos que creem (1Jo 2:1)
• A justiça de Cristo pode ser atribuída a quem crer (justificação) 

(2Co 5:21)
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Convencer do Juízo
Juízo – o príncipe do mundo já está julgado
• A sentença do príncipe deste mundo já está 

definida (Ap 20:10)
• Portanto, a sentença de todos os filhos do diabo 

(Jo 8:44; 1Jo 3:10) também está igualmente 
definida (Ap 20:14-15)
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O Pecado Imperdoável

A BLASFÊMIA CONTRA O 
ESPÍRITO SANTO
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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
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A Blasfêmia contra o ES
• Mt 12:22-32
–Jesus cura um endemoninhado cego e mudo (expulsa o 

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

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

acusação
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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
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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)
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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)

20

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
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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)
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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)
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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
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O Santificador Capacitador

O  Espírito Santo E A Igreja do 
Senhor Jesus Cristo
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de “convosco” para “em vós”

Profecias do envio do ES para a 
Igreja
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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
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Profecias do ES para a Igreja
• Ez 36:26
– Coração novo 

– Espírito de Deus dentro

– Santidade subsequente (Rm 8:2-4)
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O Espírito Santo na Igreja 
Primitiva

29

A Descida  do ES no 
Pentecostes

30
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O ES no Pentecostes
At 2:1-13
• Havia 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)
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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)
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Livro de Atos

Os Prodígios e Sinais Após o 
Pentecostes
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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)
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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)
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Os Apóstolos fazem Muitos Milagres
• At 5:12-16
• Através dos apóstolos muitos sinais e prodígios eram 

realizados (12)
• A população de crentes crescia (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)
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Sinais Através de Estêvão o Diácono
At 6:8 e 54-60
• Prodígios e sinais eram realizados através de Estêvão, 

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)
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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
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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)
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Mais Sinais por Filipe
• At 8:26 – Um anjo fala com ele
• At 8:38 – Filipe é arrebatado
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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)
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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
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Eneias é Curado através de Pedro

• At 9:32-35
• Pedro cura Eneias (34)

• Há mais conversões por causa disso (35)
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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)
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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)
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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)
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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)
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Herodes é morto por Deus
At 12:20-23
• Herodes (Agripa I) faz um belo discurso (21-

22)
• O povo o chama de “deus” (22)
• Um anjo do Senhor tira a vida de Herodes (23)
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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
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Sinais Através de Paulo
• At 14:8-12
• Paulo cura um paralítico (10)

• As multidões ficam maravilhadas enganadas 
(11)
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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
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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)
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Os Dons “Espetaculares”

O  Espírito Santo na Igreja 
Primitiva
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A Igreja de Corinto

O Espírito Santo na Igreja 
Primitiva

59

Sinais na Igreja Primitiva
Os “Pneumatikos” (1Co 12)
• Dons (charisma) diversificados (4)
• Serviços (diakonia) diversificados (5)
• Realizações (energema) diversificadas (6 e 10)
• A cada um para um fim proveitoso (7)
• Distribuição como o ES queria (11)
–Cada um com a sua – ninguém com todas

• Como acontecia em Atos, não eram todos que falavam em 
línguas (10)

60



Pneumatologia

Igreja Batista Fonte 11

Sinais na Igreja Primitiva
Os “Pneumatikos” (1Co 12)
• “Logos sofia” – palavra sábia
• “Logos gnosis” – palavra de conhecimento
• Fé (não para justificação, mas para algum ministério 

desafiador – tal como Hb 11)
• Dons de curar
• Operações de milagres
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Sinais na Igreja Primitiva
Os “Pneumatikos” (1Co 12)
• Profecia – ”edificação, exortação, consolação” 

1Co 14:3
• Discernimento de espíritos (3) – O ES dos espíritos 

malignos – verdadeiro e falso ensino (1Jo 4:1)
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O Dom de Línguas em Corinto
• 12:10- Variedades de língua = 
–Genos (Mc 7:26 -espécie, raça, tribo, nação) 
–Glossa (língua) – idioma de algum povo 
• No grego, ou é o órgão ou um idioma.

• 12:30- Interpretação (diermeneuo) = tradução 
–At 9:36 (diermeneuo) - Tabita = Gazela em Aramaico. 

Em Grego Gazela é Dorcas
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O Dom de Línguas em Corinto
• O Culto em Corinto era um caos – havia até 

manifestações demoníacas! (1Co 12:3 e 14:29)
• Eles consideravam algumas pessoas superiores a 

outras por causa dos dons  (1Co 12:15)
• Eles tinham o paradigma das experiências de êxtase 

do paganismo - No paganismo os que entravam em 
êxtase eram superiores - (1Co 12:2)
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O Dom de Línguas em Corinto
• Havia um mau uso do dom – Paulo põe ordem na 

bagunça (1Co 14:27-28)
• Paulo quer diminuir as línguas e aumentar as 

profecias! (edificação, exortação, consolação)
(1Co 14:6, 19 e 23-25)
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O Dom de Línguas Em Corinto
• Será que as línguas em Corinto eram algo 

diferente do pentecostes? (não seriam idiomas de 
algum povo, mas palavras "misteriosas")
• Base:
–"fala mistérios" (1Co 14:2)
–Língua dos anjos (1Co 13:1)
–Serve para edificação pessoal (1Co 14:4)
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O Dom de Línguas Em Corinto
• "Mistério" = "sem sentido"?
–"mistério" por que sem a tradução, não 

se compreende e não porque não é um 
idioma estrangeiro (14:2 = 4:1 =15:51)
•1Co 12:30 = At 9:36: 

Interpretar = traduzir
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O Dom de Línguas Em Corinto
• "língua dos anjos" - alguém fala? (13:1):
–Paulo não afirma que é possível aos homens falar tal 

língua
–Ele afirma que sem amor, mesmo que isso fosse real (o 

que não é), nada valeria
–Paulo não conhecia todos mistérios, nem toda ciência, 

nem transpôs montes com a Fé. Ele não distribuiu bens 
aos pobres nem entregou o corpo para ser queimado
–Portanto, ele também não falava a língua dos anjos!
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O Dom de Línguas Em Corinto
• "finalidade: edificação pessoal"?:
–Paulo não defende que tal dom tem a finalidade da 

edificação pessoal - ele defende justamente o 
contrário (14:5, 12-15, 22, 27)

– Paulo não estimula o orar com a mente infrutífera, ele combate 
isso! (14:14-15)

• Embora admita que há tal edificação pessoal (14:4), o 
propósito do dom são os outros (14:22). Paulo não 
estimula antes desaconselha o uso só para edificação de si.
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O Dom de Línguas Em Corínto
• Portanto, a evidência textual indica que há 

na Bíblia somente um dom de línguas, e não 
dois diferentes  (idiomas e "mistérios")
–As línguas de Atos e de Corinto são o 

mesmo dom: falar idiomas estrangeiros 
para instrução alheia
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