
PNEUMATOLOGIA

AULA 1

A OBRA DO ESPÍRITO SANTO



O QUE É PNEUMATOLOGIA?

❑ Parte da teologia sistemática que estuda o Espírito

Santo (pessoa, obra).

➢ Pneuma (grego): espírito ou vento.

➢ Logos (grego): estudo.

➢ Ruach (hebraico): ar, vento, sopro, espírito.



O PLANO DE SALVAÇÃO

❑ O Pai proporcionou duas dádivas:

1. seu Filho e

2. seu Espírito.

O Pai planejou essa obra (Ef 1.3-5), o Filho a adquiriu

(Jo 17.4; 19.30) e o Espírito capacita os pecadores a

crer em Jesus para recebê-la (Jo 16.8-11; cf. 2Co 4.4).



O ENVIO DO ESPÍRITO SANTO

❑ Jesus prometeu enviá-lo para permanecer com seus

discípulos (Jo 14.16-18, 25-27; 15.26; 16.5-15).

➢ Se o Espírito não operar junto com o evangelho,

este se torna letra morta. O NT será tão inútil a nós

quanto o AT o é para os judeus (Is 59.21).

➢ Pelo Espírito somos regenerados, santificados e

capacitados a servir a Deus (Jo 3.6; 1Co 12.4-7).



A BLASFÊMIA CONTRA O ESPÍRITO SANTO

❑ O único pecado que não pode ser perdoado (Mc 3.28-

29; Mt 12.31-32).

➢ Se ele for desprezado, como poderá haver perdão

de pecados? (Hb 10.26-27).

➢ A quem rejeita o Espírito Santo não é concedido

outro espírito que o capacite a crer em Jesus.



O ESPÍRITO SANTO E

OS FALSOS PROFETAS E MESTRES

❑ No AT, o dom mais proeminente era o de profecia,

porém quantos falsos profetas existiam!

➢ Alguns serviam a falsos deuses, sendo

influenciados por Satanás (1Rs 18.26-29; cf. 1Co

10.20).

➢ Em tempos de dificuldades, costuma surgir quem diz

ter recebido "revelações extraordinárias" de Deus

(Jr 28.1-15; cf. 2Co 11.13-15).



O ESPÍRITO SANTO E

OS FALSOS PROFETAS E MESTRES

❑ No NT, o Espírito revelou o evangelho aos apóstolos e

o tornou eficaz para a salvação!

➢ Pedro fez um alerta importante (2Pe 2.1-3).

➢ João nos indica como testar os falsos mestres (1Jo

4.1-6):

a) Cautela: não dar crédito a todo espírito;

b) Análise: prová-los pela sua própria doutrina (cf.

Ap 2.2; Gl 1.8-9).



ENTUSIASTAS PERIGOSOS

❑ Alguns dizem ter uma “energia” ou “espírito” a que

chamam de “luz interior”.

➢ Dizem que isso os conduz por meio de sentimentos,

emoções; mas não pela Palavra. (?)

❑ Alguns negam a divindade, a personalidade e os

feitos do Espírito Santo (At 5.3-4).

➢ As Escrituras indicam que a igreja deve conhecer e

reconhecer o Espirito Santo (At 19.1-6).

O ESPÍRITO SANTO E

OS FALSOS PROFETAS E MESTRES



ENTUSIASTAS PERIGOSOS

Tudo que diz respeito a Cristo está agora aos cuidados do

Espírito Santo, que é o maior responsável em aplicar à

igreja as verdades das Sagradas Escrituras. É por isso

que desprezar o Espírito é tão maligno!

Não existe nenhum estado de graça adicional futuro que

Deus possa oferecer às pessoas para salvá-las. Portanto,

ouça com atenção o que o Espírito diz (Ap 3.13).

CONCLUSÃO



PERGUNTAS


