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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Caderno de textos do Seminário de Formação Básica em Teologia se trata 
de um riquíssimo material epistemológico de embasamento nos fundamentos 
Doutrinários e Teológicos, visando o nivelamento e a capacitação daqueles que desejam 
investir na carreira do Ministério Eclesiástico. 

Vivendo num século de trevas e de adoecimento no meio de uma religiosidade doentia e 
alienada, a preparação teológica é de vital importância para a sobrevivência intelectual e 
espiritual da Igreja, daí darmos total apoio ao referido Curso, referendando o seu 
conteúdo de altíssimo nível, que nos garante a credibilidade de seu criador o nosso 
Apóstolo Yves Marcel Garcia, profundo conhecedor da Palavra de Deus, e através do 
qual se assegura a excelência do ensino. 

Com Carinho à você querido estudante, discípulo(a) e Líder, 

Apóstolo. Dr. Thomé E. Tavares Filho, PhD    
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1 INTRODUÇÃO 

Trataremos nesta unidade o que concerne a Teologia Sistemática I, II e III. Taremos na 
Teologia Sistemática I os fundamentos no que diz respeito ao estudo da pessoa de D’us 
o Pai. Na Teologia Sistemática II os fundamentos no que respeito à pessoa de Nosso 
Senhor Jesus, o Histórico e o Divino. Na Teologia Sistemática III, traremos os 
fundamentos da pessoa do Espírito Santo. 

Meu Desejo é que possamos mergulhar neste oceano de conhecimento que é as 
Escrituras Sagradas, convido você a vir comigo, 

Em meu Fraterno Shalom, 

Yves Marcel Garcia. 
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TEOLOGIA SISTEMÁTICA I 

CAPÍTULO I 

O Que é a teologia? 

 É o estudo de D’us, formado pelas palavras gregas theos=Deus e logos=estudo, 
basicamente seria o estudo de D’us 

 A importância da teologia está no fato dela trazer a fundamentação dos princípios 
da fé, e nosso caso, no que refere à fé Cristã ou Messiânica.  
 

 

CAPÍTULO II 

 A Existência de D’us 

1. Vejamos algumas concepções em relação à existência de D’us: 
 

1. ATEÍSMO – É a negação da existência de D’us, embora essa afirmativa 
necessite de muitas outras bases para que se aceitasse essa concepção.  

2. AGNOSTICISMO – Agnosticismo apresenta uma posição mais entre a 
posição Teísta e a Deísta. O Terno significa “não saber”. 

3. DEÍSMO – Aceita a existência de D’us, mas, rejeita sua completa 
revelação a humanidade.  

4. MATERIALISMO – Declara apena a realidade material das coisas. 
5. PANTEÍSMO – Acredita que D’us é tudo e tudo é D’us, o panteísmo tem 

raízes na reencarnação, e que cada pessoa é salva por seus próprios 
esforços.  

CAPÍTULO III 

 As provas da Existência de D’us 

1. Argumento Cosmológico – Desenvolvido por Tomás de Aquino. Uma vez que 
cada coisa existente no universo deve ter uma causa, deve haver um D’us, que é 
ultima causa do Tudo. Como explicar a maravilha e o milagre da criação se não 
existe um Criador? 
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2. Argumento Teleológico – Analisa a forma inteligente que tudo que existe tem, 
onde quanto mais se fragmenta a analise se constata uma complexidade 
espantosa, desde, por exemplo, o corpo humano até a lei da natureza e do 
universo. 

3. Argumento Ontológico – Existe na mente humana uma concepção básica de 
D’us. Ou seja, para que concebêssemos a idéia de que D’us não existe, antes, é 
lógico, conceber a idéia de que D’us existe.  

4. Argumento Moral – O Homem tem dentro de sim o SENSO daquilo que é certo e 
do que é errado. Assim é necessário haver um ser com um senso de justiça maior 
do que dos seres humanos, que é a fonte deste estabelecimento moral.  

5. Argumento Histórico – A história comprova que o homem de todas as raças e 
povos é religioso. Ele sempre tem a necessidade adorar algo ou alguma coisa.  
 

CAPÍTULO IV 

Sobre a Revelação de D’us 

1. Por Meio do Universo - Mas, pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te 
ensinará; e às aves dos céus, e elas te farão saber; Ou fala com a terra, e ela te 
ensinará; até os peixes do mar te contarão. Quem não entende, por todas estas 
coisas, que a mão do Senhor fez isto? Jó 12:7-9  
 
Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. 
Salmos 19:1 
 

2. Por Meio de Israel – D’us se revela a humanidade através do povo de Israel. Qual 
é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? 
Muita, em toda a maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram 
confiadas. Romanos 3:1,2 
 

3. Por Meio dos Profetas - Certamente o Senhor DEUS não fará coisa alguma, sem 
ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7 
Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: Porquanto com amor eterno te 
amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3 
 

4. Por meio da História Universal – A grandes civilizações da História 
comprovadamente eram religiosas, como: Egípcios, Babilônicos, Gregos, Assírios, 
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e Romanos, onde construíram templos, tinham livros de sua religião, e cultuavam 
alguma entidade superior.  
 

5. Por Meio da Fé – Tudo está ligado à fé, o homem em si, é um ser de fé.  Fé está 
presente como base na vida comercial, social e religiosa. Podemos dividir a fé 
em: Material, Intelectual e Espiritual. A Fé é imprescindível ao ser humano no 
sentido bíblico: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a 
prova das coisas que se não veem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque 
é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é 
galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:1 :6 
 

 

CAPÍTULO V 

Os conceitos sobre D’us 

1. Enoteísmo – Crê que D’us existe e nos ajuda, mas confessa a existência de outros 
deuses também. 

2. Monoteísmo – É Crença em apenas um D’us, Exemplo das três grandes religiões: 
Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.  

3. Teísmo – Crê e alega que existem provas positivas, suficientes e contundentes em 
favor da existência de D’us. 

4. Politeísmo – Visão que confessa a existência de vários deuses. 
o Egito – Osíris (Doador da vida), Rá, Áten, Atum, Hórus (deus sol), Ápis 

(deus-touro), o Próprio faraó e muitos outros. Havia uma espécie de 
Trindade: Ptah, Sekhmet e Nefer, seria pai, mãe e filho. 

o Grécia – Cronos (deus da eternidade, tempo), seu filho Zeus consegue a 
superioridade. Além disso haviam varios outros deuses.  

o Roma – Com a assimilação da religiosa grega, os romanos trocaram os 
nomes de seus deuses. Veja: Zeus=Júpiter (pai dos deuses, Hera=Juno 
(rainha do céu, e deuses do matrimônio), Hermes=Mercúrio (deus da 
arte, fertilidade e do gado), Atena=Minerva (deusa da guerra e da beleza 
feminina), Afrodite=Vênus (deusa do amor, beleza e fertilidade). 
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5. Realismo Agnóstico – Idéia filosófica que nega a possibilidade de conhecer a 
natureza de D’us. 
 

6. Humanismo – Idéia filosófica que valoriza as ações humana caracterizando-a 
como divina, ou seja, o homem pode manifestar “D’us” por suas atitudes. 
 

7. Deísmo – Ensino que prega a impossibilidade da interação de D’us com a 
criação. 
 

8. Naturalismo Religioso – Caracteriza a busca humana de se alcançar perfeição e 
valores, e que seria D’us. 
 

9. Panenteísmo – Afirma que D’us está em tudo, mas não pode ser identificado no 
que se vê. Está em tudo, mas não é tudo.  
 

10. Ceticismo – Filosofia que se define como: um estado de duvida até um estado de 
crença ou não crença, é como um agnosticismo radical.  
 

11. Existencialismo – Filosofia que afirma que D’us é supremo, ilimitado e 
transcendental. Parte da primícia que um D’us supremo não poder ser concebido 
com a mente humana, e que toda base de toda vida se deduz a existência.  
 
 

CAPÍTULO VI 

Os Atributos de D’us 

Atributos Naturais 

 Onipresença – Não está limitado ao espaço. Eis que os céus e os céus dos céus 
são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Deuteronômio 10:14. 

 Onisciência – Sabe e Conhece tudo. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça 
estão todos contados. Mateus 10:30. 

 Onipotência – D’us fará aquilo que estiver em harmonia com sua natureza. 
Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. 
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 Unidade – D’us é único. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 
20:3. 

 Infinitude – Não está subordinado aos obstáculos humanos e Naturais. Mas, na 
verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te 
poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. 1 Reis 8:27 

 Imutabilidade – Em D’us não há nenhuma mudança. Toda a boa dádiva e todo o 
dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança 
nem sombra de variação. Tiago 1:17.  

Atributos Morais 

 Santidade – D’us é Santo, sua santidade é absoluta e perfeita. Ó Senhor, quem é 
como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável 
em louvores, realizando maravilhas? Êxodo 15:11 

 Justiça – Absolutamente Perfeito em todos os seus juízos. Bem-aventurado o 
homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no 
caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 
Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto 
no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. 
Não são assim os ímpios; mas são como a moinha que o vento espalha. 
Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação 
dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos; porém o caminho 
dos ímpios perecerá. Salmos 1:1-6. 

 Amor – D’us doa-se a si mesmo, para ter uma comunhão perfeita com o homem. 
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo 
nós ainda pecadores. Romanos 5:8 
 

CAPÍTULO VII 
 
O que é a Trindade? 

A Palavra Trindade significa a tríplice manifestação de D’us ou a sua manifestação no 
Pai, no Filho, e no Espírito Santo. 
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A Trindade no Antigo Testamento 

O que se observa no antigo testamento é uma dedução desta doutrina, embora as 
passagens não sejam suficientemente claras. Mas Vejamos alguns exemplos: 

O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo; o cetro do teu reino é um cetro de equidade. 
Tu amas a justiça e odeias a impiedade; por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de 
alegria mais do que a teus companheiros. Salmos 45:6,7  

Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim; e de 
repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais; e o mensageiro da aliança, a 
quem vós desejais, eis que ele vem, diz o SENHOR dos Exércitos. 
Malaquias 3:1 

A Trindade no Novo Testamento 

1. O PAI - Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem 
nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós 
por ele. 1 Coríntios 8:6 
 

2. JESUS - Por isso não podiam crer, então Isaías disse outra vez: 
Cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, A fim de que não vejam com 
os olhos, e compreendam no coração, E se convertam, E eu os cure. 
Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. João 12:39-41 
 
 
Quando Isaías contemplou a sua glória (Jesus)? 
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um 
alto e sublime trono; e a cauda do seu manto enchia o templo. 
Isaías 6:1 
 

3. O ESPÍRITO SANTO - Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o 
teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da 
herdade? Guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? 
Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a 
Deus. Atos 5:3,4 
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CAPÍTULO VIII 

Os Nomes de D’us 

Os Nomes de D’us representam o seu caráter. D’us se faz conhecer pelos seus nomes.  

E eu apareci a Abraão, a Isaque, e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso; mas pelo meu 
nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Êxodo 6:3 

Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; porque o Senhor não terá por 
inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20:7 

O Nome de D’us não pode ser profanado, e deve ser santificado.  

Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; 
Mateus 6:9 

Nomes nos quais se atribuem a D’us:  El, El Elyon, Elohim, esses termos se aplicam 
tanto a D’us quanto aos anjos, deuses falsos e até juízes no antigo testamento.  

1. El B’rit – D’us de Aliança: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, 
onde me fizeste um voto; levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da 
tua parentela. Gênesis 31:13 

2. El Olam – D’us Eterno: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o 
Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu 
entendimento. Isaías 40:28 

3. El Ro’i – D’us que vê: E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu 
és Deus que me vê; porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? 
Gênesis 16:13 

4. El Elyon – D’us Altíssimo: E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus 
Altíssimo, o Possuidor dos céus e da terra; E bendito seja o Deus Altíssimo, que 
entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. 
Gênesis 14:19,20  

5. Elohim – “DEUS”: No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1 
6. El Shaday – D’us Todo Poderoso: Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e 

nove anos, apareceu o SENHOR a Abrão, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-
Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis 17:1 

7. El Adonay ou Adonay: Senhor D’us ou Senhor. 
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8. YHVH,  יהוה(Yud, Hê, Vav, Hê) – Tetagrama – Nome Pessoal de D’us revelado 
a Moshé Rabenu, Eu serei o que sempre serei ou Eu Sou o Que Sou (em 
hebraico:  ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה, pronunciado Ehyeh Asher Ehyeh). 

9. YHVH Yireh - O Senhor Proverá: E chamou Abraão o nome daquele lugar: o 
Senhor proverá; donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se 
proverá. Gênesis 22:14. 

10. YHVH Rafá – O Senhor que Sara: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu 
Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos 
seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das 
enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito; porque eu sou o Senhor que 
te sara. Êxodo 15:26 

11. YHVH Shalom – O Senhor é Paz: Então Gideão edificou ali um altar ao 
SENHOR, e chamou-lhe: O SENHOR É PAZ; e ainda até o dia de hoje está em 
Ofra dos abiezritas. Juízes 6:24 

12. YHVH Roe – O Senhor é meu Pastor: Salmos 23:1 
13. YHVH Tsidkenu – O Senhor, Justiça Nossa: Nos seus dias Judá será salvo, e 

Israel habitará seguro; e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: O 
SENHOR JUSTIÇA NOSSA. Jeremias 23:6 

14. YHVH Nissi – O Senhor é minha Bandeira: E Moisés edificou um altar, ao qual 
chamou: O SENHOR É MINHA BANDEIRA. Êxodo 17:15 

15. YHVH Shammah – O Senhor está Ali - Dezoito mil canas por medida terão ao 
redor; e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. 
 Ezequiel 48:35. 

CAPÍTULO IX 

Credos Cristãos 

Credo Apostólico 
 
Creio em Deus, o Pai onipotente, criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único 
Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu único Filho, nosso 
Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob 
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, no terceiro dia 
ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, o Pai onipotente, 
donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a santa igreja 
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católica – a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a 
vida eterna. Amém. 
 
O texto litúrgico atualmente em uso: 
Dir-se-á o Credo Apostólico: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da 
terra. 
E em Jesus Cristo. Seu único Filho nosso Senhor. O qual foi concebido pelo Espírito 
Santo, nasceu da virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e 
sepultado; desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está 
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir julgar os vivos e mortos. 
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã – a comunhão dos santos, na remissão 
dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. 
 
Note-se que a palavra católica foi generalizada traduzida por “cristã”, em parte para não 
confundir com a igreja romana, mas principalmente para reforçar o fato de que ele é a 
confissão verdadeira de qualquer cristão. 
Sem dúvida, como disse Lutero: “A verdade cristã não poderia ter sido resumida numa 
exposição mais clara e breve”. 
 
Comentário: 
 
Por ser uma das primeiras partes da literatura confessional que se aprende, o Credo 
Apostólico é o credo mais usado em nossa igreja. E, exceto a oração do Senhor 
(dominical), não há conjunto de palavras na Igreja Cristã que os cristãos mais 
pronunciem. Ele é o primeiro dos credos ecumênicos (a palavra ecumênica significa 
universal, geral, do mundo inteiro). A Igreja Cristã antiga adotou o nome ecumênico 
para mostrar que ela, como um todo, aceitava esses credos usados dessa maneira. Em 
1580, a Igreja Luterana, para demonstrar de que não era uma seita ou movimento, 
incorporou três credos em suas confissões, reunidas no Livro de Concórdia. 
Apesar de receber o nome de Apostólico, não temos nenhuma evidência de que foi 
escrito pelos próprios apóstolos ou por alguns deles. O título “Credo Apostólico” foi 
usado pela primeira vez em 390, no Sínodo de Milão. Em 404, Tirano Rufino escreveu 
um comentário do credo, contando a história de sua provável origem (de que no dia de 
Pentecostes os apóstolos, antes de cumprir a ordem de ir aos confins da terra, teriam se 
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reunido e cada um contribuído com alguma parte do credo). Há evidência, no entanto, 
de que um credo muito semelhante a este já era usado no ano 150. 
A verdade, talvez, nunca se saberá. Entretanto, ninguém de sã consciência negará que 
esse credo reproduz autenticamente o ensino dos apóstolos, fundamentado nas verdades 
das Escrituras (1 Co 8.6; 12.13; Fp 2.5-11; 1 Tm 2.4-6; 1 Tm 3.16). 
 
Credo De Nicéia 
Cremos em um só Deus, Pai onipotente, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; e 
em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, 
sendo da mesma substância do Pai, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro do 
Deus verdadeiro, gerado, não feito, de uma só substancia com o Pai, pelo qual foram 
feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra; o qual, por nós 
homens e por nossa salvação, desceu, encarnou-se e se fez homem. Sofreu, ressuscitou 
ao terceiro dia, subiu ao céu, e novamente virá para julgar os vivos e os mortos. Cremos 
no Espírito Santo. E a todos que dizem: Ele era quando não era, e Antes de nascer, ele 
não era, ou que foi feito do não existente, bem como aqueles que alegam ser o Filho de 
Deus de outra substância ou essência, ou feito, ou mutável, ou alterável a todos esses a 
Igreja Católica e Apostólica anatematiza. 
 
Credo De Cesaréia 
 
Cremos em um só Deus, Pai onipotente, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; e 
em um só Senhor, Jesus Cristo, Verbo de Deus, Deus de toda a criação, por quem foram 
feitas todas as coisas; o qual foi feito carne para nossa salvação, tendo vivido entre os 
homens. Sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao Pai e novamente virá em glória 
para julgar os vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito Santo. 
 
Credo Niceno 
 
Creio em um só Deus, o Pai onipotente, criador do céu e da terra, de todas as coisas, 
visíveis e invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus e nascido 
do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as 
coisas; o qual, por amor de nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, e 
encarnou, pelo Espírito Santo, na Virgem Maria, e se fez homem; foi também crucificado 
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em nosso favor sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado; e ao terceiro dia ressuscitou, 
segundo as Escrituras; e subiu aos céus; está sentado à destra do Pai, e virá pela 
segunda vez, em glória, para julgar os vivos e os mortos; e seu reino não terá fim. 
E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, o qual procede do Pai e do Filho; que 
juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado; que falou pelos profetas. 
E a igreja, uma santa, católica e apostólica. 
Confesso um só batismo, para remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos 
e a vida do século vindouro. Amém. 
 
O texto litúrgico atualmente em uso 
 
Dir-se-á o Credo Niceno: Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, Criador do céu e da 
terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. 
E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos 
os mundos, Deus de Deus, Luz da Luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, 
não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as cousas foram feitas; o 
qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito 
Santo da Virgem Maria e foi feito homem; foi também crucificado por nós sob Pôncio 
Pilatos, padeceu e foi sepultado; e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e 
subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os 
vivos e os mortos, cujo Reino não terá fim. 
E no Espírito Santo, Senhor e Doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que 
juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado; que falou pelos profetas. E 
numa única santa Igreja Cristã e Apostólica. Confesso um só Batismo para remissão dos 
pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. 
 
Comentário: 
 
Enquanto a Igreja Cristã se desenvolvia, passou a sofrer oposição de Roma e dos judeus 
em forma de perseguições e morte aos que professavam a fé cristã. Mas este não foi o 
único tipo de perseguição sofrida. 
Apesar de a igreja primitiva ter recebido aceitação social e respeitabilidade durante o 
governo do Imperador Diocleciano (284-305), outro tipo de perseguição começou a se 
infiltrar na Igreja – o da oposição à fé como revelação direta da verdade por parte de 
Deus. 
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A origem do Credo Niceno se encontra na necessidade que houve de defender a 
doutrina apostólica da divindade de Cristo contra Ário, e da divindade do Espírito Santo 
contra os seguidores de Macedônio. 
 
Convocou-se um concílio na cidade de Nicéia para maio e junho de 325 d.C.  
220 bispos estavam presentes. O propósito do concílio era o de formular, sem 
possibilidade de falsas interpretações, o que as Escrituras ensinavam a respeito do 
Senhor Jesus Cristo. A pergunta era: Jesus é ou não é o verdadeiro Deus do verdadeiro 
Deus? Estaria Ario certo ao dizer que Jesus não é verdadeiramente Deus? 
Apesar do brilhantismo dos teólogos arianos, os ortodoxos (que mantinham o ensino 
bíblico) não estavam ausentes e sem os seus heróis da fé. 
 
Conta à história que Atanásio era um homem de pouca estatura. Mas como um 
estudioso da Bíblia, era um gigante. Desde o Concílio de Nicéia, por causa da sua defesa 
sólida da fé cristã, o dito que passou a acompanhá-lo foi “Atanásio contra o mundo”. 
Além, de Ário, apenas 5 outros se recusaram a assinar o documento elaborado em 
Nicéia. O Imperador os baniu, mas sem grande interesse político. O mesmo credo foi 
reafirmado no Concílio de Constantinopla, em 381, e foi oficialmente adotado com 
alguns acréscimos em 451, no Concílio de Calcedônia. 
 
O credo Niceno não procura apresentar todos os artigos da fé cristã, mas confessa e 
defende as verdades fundamentais da doutrina escriturística acerca de Deus. 
A forma final, conforme adotada em 451, é a que segue: 
 
Credo Atanasiano 
 
Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo deve professar a fé católica. Quem quer 
que não a conservar íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá eternamente. 
E a fé católica consiste em venerar um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, 
sem confundir as pessoas e sem dividir a substância. 
Pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo; 
Mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna 
a majestade. 
Qual o Pai, tal o Filho, tal também o Espírito Santo. 
Incriado é o Pai, incriado o Filho, incriado o Espírito Santo. 
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Imenso é o Pai, imenso o Filho, imenso o Espírito Santo. 
Eterno o Pai, eterno o Filho, eterno o Espírito Santo; 
Contudo, não são três eternos, mas um único eterno; 
Como não há três incriados, nem três imensos, porém um só incriado e um só imenso. 
Da mesma forma, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é 
onipotente; 
 
Contudo, não há três onipotentes, mas um só onipotente. 
Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus; 
E, todavia, não há três Deuses, porém, um único Deus. 
Como o Pai é Senhor, assim o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor; 
Entretanto, não são três Senhores, porém um só Senhor. 
Porque, assim como pela verdade cristã somos obrigados a confessar que cada pessoa, 
tomada pela verdade cristã somos obrigados a confessar que cada pessoa, tomada em 
separado, é Deus e Senhor, assim também estamos proibidos pela religião católica de 
dizer que são três Deuses ou três Senhores. 
O Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem negado. 
O Filho é só do Pai; não feito, nem criado, mas gerado. 
O Espírito Santo é do Pai e do Filho; não feito, nem criado, nem gerado, mas 
procedente. 
Há, portanto, um único Pai, não três Pais; um único Filho, não três Filhos; um único 
Espírito Santo, não três Espíritos Santos. 
E nesta Trindade nada é anterior ou posterior, nada maior ou menor; porém todas as 
três pessoas são coeternas e iguais entre si; de modo que em tudo, conforme já ficou dito 
acima, deve ser venerada a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. 
Portanto, quem quer salvar-se, deve pensar assim a respeito da Trindade. 
Mas para a salvação eterna também é necessário crer fielmente na encarnação de nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
A fé verdadeira, por conseguinte, é crermos e confessarmos que nosso Senhor Jesus 
Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. 
É Deus, gerado da substância do Pai antes dos séculos, e é homem, nascido, no mundo, 
da substância da mãe. 
Deus perfeito, homem perfeito, subsistindo de alma racional e carne humana. 
Igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai segundo a humanidade. 
Ainda que é Deus e homem, todavia não há dois, porém um só Cristo. 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisas – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia   

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

20 

Um só, entretanto, não por conversão da divindade em carne, mas pela assunção da 
humanidade em Deus. 
De todo um só, não por confusão de substância, mas por unidade de pessoa. 
Pois, assim como a alma racional e a carne é um só homem, assim Deus e homem é um 
só Cristo; 
O qual padeceu pela nossa salvação, desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos, subiu 
aos céus, está sentado à destra do Pai, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. 
À sua chegada todos os homens devem ressuscitar com os seus corpos e vão prestar 
contas de seus próprios atos; 
E aqueles que tiverem praticado o bem irão para a vida eterna; aqueles que tiverem 
praticado o mal irão para o fogo eterno. 
Esta é a fé católica. Quem não a crer com fidelidade e firmeza, não poderá salvar-se. 
“Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei”. 
 
Comentário: 
 
O Credo Atanasiano é uma confissão magnífica sobre o Deus triúno. Lutero o 
considerou “a maior produção da igreja desde os tempos dos apóstolos”. 
A origem do credo é, entretanto, obscura. Desde o século IX alguns o atribuíram a 
Atanásio, o heroico defensor da doutrina da divindade de Cristo contra Ário. Entretanto, 
não há razões muito fortes para que se possa atribuí-lo a Atanásio: 
1. Não há evidências de que Atanásio e seus contemporâneos tivessem tomado 
conhecimento desse credo (também chamado “Quicunque” – pois ele inicia com estas 
palavras: “Todo aquele. . . “). 
2. Ele ataca heresias que surgiram depois da morte de Atanásio, quando Nestório e 
Éutico introduziram heresias sobre a Trindade e a pessoa de Cristo. 
3. É bem provável que o autor desse credo era versado nos escritos de Agostinho, que 
viveu entre 354 e 430. 
Mas se Atanásio não foi o autor, quem foi? A questão tem intrigado os estudiosos da 
história cristã ao longo de todos esses anos. O mais próximo que chegaram, baseados 
em evidências encontradas, foi de que se conhecia um credo semelhante a esse na 
Galiléia (hoje França) na metade do 5° século. Entretanto, só se tornou popular para fins 
de instrução após Carlos Magno (742-814) ter decretado que todos os clérigos tinham 
que aprendê-lo. 
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O Credo Atanasiano nunca teve um uso generalizado como os outros 2 credos. Mas se 
há um momento no Ano Eclesiástico que ele deveria receber um pouco de atenção, este 
é no 1º Dom. após Pentecostes – o Domingo da SS. Trindade, pois essa doutrina, e 
especialmente a da divindade de Cristo e de sua obra redentora, é o fundamento sobre 
o qual está edificada a igreja (Ef. 2.20). 
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TEOLOGIA SISTEMÁTICA II 

CAPÍTULO X 

Quem é o filho do Homem? 

E, chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os seus discípulos, 
dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: Uns, João o 
Batista; outros, Elias; e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem 
dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus 
vivo.  

E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque t o não 
revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Mateus 16:13-17 

Quem é Yeshua? A Salvação se inicia não quando alguém entende uma definição 
teológica acerca de Jesus, mas, quando passa a ter um conhecimento pessoal dele, ou 
seja, quando alguém tem um encontro pessoal com Ele.  

 

CAPÍTULO XI 

Nomes e Títulos da Pessoa do Messias 

1. JESUS (YESHUA) - E dará à luz um filho e chamarás o seu nome JESUS; porque 
ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21 

2. CRISTO (MESSIAS, Ungido) - A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias (que se 
chama o Cristo) vem; quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o 
sou, eu que falo contigo. João 4:25,26 

3. FILHO DO HOMEM – Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que 
vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem; e dirigiu-se ao ancião de 
dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel 7:13 

4. FILHO DE D’US – Por Nascimento: Por isso, pois, os judeus ainda mais 
procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia 
que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5:18. No Sentido 
Messiânico: Proclamarei o decreto: o Senhor me disse: Tu és meu Filho, eu hoje 
te gerei. Salmos 2:7  
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5. SENHOR – Deidade: E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, 
Dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De 
Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, 
dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, Até que eu 
ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? 
Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? 
E ninguém podia responder-lhe uma palavra; nem desde aquele dia ousou mais 
alguém interrogá-lo. Mateus 22:41-46 Soberania: Para que ao nome de Jesus se 
dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, E toda 
a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. Filipenses 
2:10,11 
 

CAPÍTULO XII 

A Divindade de Yeshua 

Jesus é D’us, pois vemos nos evangelhos D’us andando com os homens, Yeshua é o 
representante de D’us, o Pai, entre os homens. Jesus é Divino, pois veio dos Céus. 

Algumas referencias sobre a divindade de Jesus 

1. CRISTO E O TEMPO - Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e 
o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: 
Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 
Isaías 9:6  
Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de 
vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote 
para sempre. Hebreus 7:3 
 

2. CRISTO E A CRIAÇÃO - O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito 
de toda a criação; 
Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis 
e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam 
potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. 
E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. 
Colossenses 1:15-17 
 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisas – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia   

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

24 

3. TODAS AS COISAS FORAM FEITAS POR ELE - Estava no mundo, e o 
mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. João 1:10 

 
 

4. TODAS AS COISAS FORAM CRIADAS POR ELE - Porque nele foram 
criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam 
tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi 
criado por ele e para ele. Colossenses 1:16 
 

5. TODAS AS COISAS SUBSISTEM POR ELE - E ele é antes de todas as coisas, 
e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17 

 
 

6. TODAS AS COISAS FORAM FEIRAS POR ELE - A quem constituiu herdeiro 
de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1:2 
 

7. CRISTO E SEU PAI - Eu e o Pai somos um. João 10:30 
 
8. PASSAGEM QUE SE REFEREM À D’US E A JESUS –  
 

D’US: Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu o 
Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Isaías 41:4.  
 
JESUS: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto; e ele pôs sobre mim a 
sua destra, dizendo-me: Não temas; Eu sou o primeiro e o último; Apocalipse 
1:17. 
 

9. CRISTO E SEUS ATRIBUTOS – Sonda Coração, Opera como o Pai, Aquele 
passeia no meio dos castiçais (sua onipresença), Aquele que recebe oração, 
Aquele que recebe Adoração. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, 
para que também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o 
Pai, e com seu Filho Jesus Cristo.1 João 1:3  
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10. AQUELE QUE SONDA OS CORAÇÕES - Agora conhecemos que sabes 
tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste 
de Deus. João 16:30 

 
11. AQUELE QUE OPERA COMO O PAI - Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na 

verdade, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa 
alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz 
igualmente. João 5:19 

 
12. AQUELE QUE PASSAEIA NO MEIO DOS CASTIÇAIS – Escreve ao anjo da 

igreja de Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que 
anda no meio dos sete castiçais de ouro: Apocalipse 2:1 

 
13. AQUELE QUE RECEBE ORAÇÕES - Se pedirdes alguma coisa em meu 

nome, eu o farei. João 14:14 

 

14. AQUELE QUE RECEBE ADORAÇÃO - E outra vez, quando introduz no 
mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6 

 
 

15. DECLARANDO SUA DIVINDADE - No princípio era o Verbo, e o Verbo 
estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1  
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, 
esse o revelou. João 1:18 
 

CAPÍTULO XIII 

A Humanidade de Yeshua 

1. AFIRMAÇÃO DAS ESCRITURAS - Por isso convinha que em tudo fosse 
semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que 
é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2:17 
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2. MOÍSES - E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua 
semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15] 
 
 

3. SAMUEL - Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, 
então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das 
tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. 2 Samuel 7:12 

 

4. JOÃO - E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a 
glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14 
 
 

5. PAULO - Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se 
semelhante aos homens; Filipenses 2:7 
 

6. SUA NATUREZA - Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas; mas nós 
mesmos vimos a sua majestade. 2 Pedro 1:16 
 
 

7. LIMITAÇÕES FÍSICAS - E, de manhã, voltando para a cidade, teve fome; Mateus 
21:18 
 

8. LIMITAÇÕES INTELECTUAIS - E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e 
em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52 
 

9. LIMITAÇÕES MORAIS - Porque não temos um sumo sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas fraquezas; porém, um que, como nós, em tudo foi 
tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15 
 

10. LIMITAÇÕES ESPIRITUAIS - E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo 
ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1:35. 
Dependia da Oração, Orientação de D’us, Dependia da orientação do Espírito 
Santo, convivência social, teve uma família, teve uma profissão.  



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisas – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia   

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

27 

11. POSSUIA UMA NATUREZA EM TUDO HUMANA – Corpo “Um espírito não tem 
carne nem ossos” Lc 24:39, Alma “A minha alma está profundamente triste até a 
morte” Mt26:38 e Espírito “Nas tuas mãos entrego meu espírito” 23:46.  
 
 

12. IGUAL, MAS DIFERENTE – Seu Nascimento Virginal e sua vida sem pecado.  
 

13. NASCIDO DE UMA VIRGEM - E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por 
Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, A uma virgem desposada com 
um homem, cujo nome era José, da casa de Davi; e o nome da virgem era Maria. 
E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada; o Senhor é contigo; 
bendita és tu entre as mulheres. E, vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas 
palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe, então, o anjo: Maria, 
não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre 
conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será 
grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de 
Davi, seu pai; E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 
E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? 
E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do 
Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso também o Santo, que de ti há de 
nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, 
concebeu um filho em sua velhice; e é este o sexto mês para aquela que era 
chamada estéril; Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis 
aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo 
ausentou-se dela. Lucas 1:26-38 
 

14. SANTIDADE DE YESHUA - Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos 
digo a verdade, por que não credes? João 8:46. Todos testemunharam sobre a 
santidade e a vida sem pecado de Yeshua: Pilatos, Esposa de Pilatos, O Ladrão 
na Cruz, Os Demônios, João Batista, Pedro, João, Paulo e Hebreus.  
 

15. RAZÃO DA SANTIDADE – Pois o sacerdócio Arônico não foi eficaz 
completamente, devidos às falhas dos oficiantes.  
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16. O HOMEM JESUS – Mudou a história e sua influencia é percebida até os dias de 
hoje, em seu tempo foi contraditória por conta do contexto contrario a santidade.  
 

17. O AMOR DE JESUS – A D’us, A Lei de D’us e ao Próximo.  
 

18. A MANSIDÃO DE JESUS – Veio para Servir. Bem como o Filho do homem não 
veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de 
muitos. Mateus 20:28. 
 

CAPÍTULO XIV 

Controvérsias Cristológicas 

1. GNOSTICISMO – É a rejeição a matéria, assim, rejeitava a encarnação do Verbo. 
 

2. SABELIAISMO – Ensino de Sabélio 215 d.C que afirmava que o Pai o Filho são 
as mesmas pessoas, o mesmo D’us com nomes e formas diferentes. 
 

3. MONARQUIANISMO DINAMISTA – Ensino que dizia que Jesus era um homem 
comum, e torna-se Cristo na Ocasião do Batismo. 
 

4. EBIONISMO – Negava a natureza divina de Cristo. Era um homem comum.  
 

5. DOCETISMO – Negava a realidade do Corpo de Cristo. 
 

6. ARIANISMO – Cristo era o mais exaltado dos seres criados.  
 

7. APOLINARIANISMO – Afirmava que Jesus não tinha um espírito humano.  
 

8. NESTORIANISMO – Negava a união da natureza humana e divina.  
 

9. EUTIQUIANISMO – Afirmava que as duas naturezas de Cristo se uniam em uma 
só, que era predominantemente divina.   
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CAPÍTULO XV 

A Obra Redentora do Messias 

O Espírito Santo confirmar no coração do homem a obra de Cristo feita há 2000 anos. 
Toda a Teologia Apostólica se desenvolve sobre a obra redentora do Messias Yeshua.  

Vejamos como se desenvolveu essa obra de redenção:  
 

 A MORTE DE CRISTO - E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com 
sangue; e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. 
 

 SUA MORTE PREFIGURADA - De sorte que era bem necessário que as figuras 
das coisas que estão no céu assim se purificassem; mas as próprias coisas 
celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num 
santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora 
comparecer por nós perante a face de Deus; Hebreus 9:23-24. 
 

 SUA MORTE PREDITA - Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se 
manifestou o braço do SENHOR? 
Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca; não 
tinha beleza nem formosura e, olhando nós para ele, não havia boa aparência 
nele, para que o desejássemos. 
Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e 
experimentado nos trabalhos; e, como um de quem os homens escondiam o 
rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. 
Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores 
levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. 
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das 
nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados. 
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu 
caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 
Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro foi 
levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, 
assim ele não abriu a sua boca. 
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Da opressão e do juízo foi tirado; e quem contará o tempo da sua vida? 
Porquanto foi cortado da terra dos viventes; pela transgressão do meu povo ele 
foi atingido. 
E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte; ainda que 
nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. 
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando a sua alma se 
puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias; e 
o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 
Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu 
conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos; porque as iniquidades 
deles levará sobre si. 
Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo; 
porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores; 
mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. 
Isaías 53:1-12 
 

 AS CONSEQUÊNCIAS DE SUA MORTE – Perdão dos pecados e Acesso a D’us  
 

 DESTRUIÇÃO DO PODER DO PECADO PARA SANTIFICAÇÃO - De maneira 
que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. 
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum; e com 
efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. 
Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. 
Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em 
mim. 
Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 
Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus; 
Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu 
entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus 
membros. 
Miserável homem que eu sou! quem me livrará do corpo desta morte? 
Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o 
entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Romanos 
7:17-25  
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 VITÓRIA SOBRE OS PODERES MALIGNOS - E, despojando os principados e 
potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 
2:15 

 A UNIÃO DA COMUNIDADE JUDAICA CRENTE COM A COMUNIDADE 
GENTÍLICA INCRÉDULA - Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis 
gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam 
circuncisão feita pela mão dos homens; 
Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e 
estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. 
Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de 
Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez 
um; e, derrubando a parede de separação que estava no meio, Na sua carne 
desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, 
para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, 
E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as 
inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que 
estavam perto; Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo 
Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos 
dos santos, e da família de Deus; Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e 
dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina; No qual todo o 
edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. 
No qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em 
Espírito. Efésios 2:11-22 
 
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde 
Cristo está assentado à destra de Deus. 
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra; 
Porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos 
manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão 
sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil 
concupiscência, e a avareza, que é idolatria; Pelas quais coisas vem a ira de Deus 
sobre os filhos da desobediência; Colossenses 3:1-6 
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Escureçam-se lhes os olhos para não verem, E encurvem-se lhes continuamente 
as costas. Digo, pois: Porventura tropeçaram, para que caíssem? De modo 
nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitá-los à 
emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza 
dos gentios, quanto mais a sua plenitude! 
Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o 
meu ministério; 
Para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e 
salvar alguns deles. 
Porque, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, 
senão a vida dentre os mortos? 
E, se as primícias são santas, também a massa o é; se a raiz é santa, também os 
ramos o são. 
E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado 
em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, 
Não te glories contra os ramos; e, se contra eles te gloriares, não és tu que 
sustentas a raiz, mas a raiz a ti. 
Dirás, pois: Os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. 
Está bem; pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. 
Então não te ensoberbeças, mas teme. 
Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti 
também. 
Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus: para com os que caíram, 
severidade; mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade; 
de outra maneira também tu serás cortado. 
E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados; 
porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. 
Porque, se tu foste cortado do natural zambujeiro e, contra a natureza, enxertado 
na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua 
própria oliveira! 
Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo (para que não presumais de 
vós mesmos): que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a 
plenitude dos gentios haja entrado. 
E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o Libertador, E 
desviará de Jacó as impiedades. 
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E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. 
Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós; mas, quanto à 
eleição, amados por causa dos pais. 
Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. 
Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas 
agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, 
Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem 
misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. 
Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar 
de misericórdia. 
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! 
Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Por 
que quem compreendeu a mente do Senhor? ou quem foi seu conselheiro? Ou 
quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por 
ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém. 
Romanos 11:10-36 
 

 A RESSURREIÇÃO - Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, 
gememos carregados; não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para 
que o mortal seja absorvido pela vida. 2 Coríntios 5:4 
 

 O FATO HISTÓRICO DA RESSURREIÇÃO - Mas de fato Cristo ressuscitou 
dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20 
 

 TESTEMUNHAS OCULARES - Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já 
vos tenho anunciado; o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. 
Pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado; se 
não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também 
recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, 
E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 
E que foi visto por Cefas, e depois pelos doze. Depois foi visto, uma vez, por mais 
de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem 
também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. 
E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. 1 
Coríntios 15:1-8 
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 PROVAS ESCRITAS DA RESSURREIÇÃO – Existem 24.000 manuscritos 
referentes aos livros canônicos do Cristianismo. Porque não vos fizemos saber a 
virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente 
compostas; mas nós mesmos vimos a sua majestade. 2 Pedro 1:16 
 

 O SIGNIFICADO DA RESSURREIÇÃO  
 

 Foi uma vitória definitiva sobre a morte, (1Cor 15:20) 
 O efeito espiritual da ressurreição, (2Cor 5:17) 
 A certeza de que também iremos ressuscitar. (Isaías 26:19, 1Ts4:4-15) 

  
 A ASCENSÃO DE CRISTO 

 
 Obra Intercessora, (1Tm 2:5) 
 Soberania, (Ef 1:21) 
 Preparação, (João 14:1-3) 
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TEOLOGIA SISTEMÁTICA III 

Usurpando o Espírito Santo 
 

Quando falamos do Espírito Santo, estamos, na verdade, nos referindo a uma das três 
pessoas da santíssima Trindade. Dessa forma, o colocamos, automaticamente, em pé de 
igualdade com as demais pessoas da Divindade, ou seja, o Pai e o Filho. 
Contudo, se o Espírito Santo é divino, atributo que lhe confere plenos poderes, como 
poderia alguém usurpar algo de Deus? Isso é o que propomos nesta matéria, ou seja, 
apresentar aos leitores alguns usurpadores de Deus. Neste caso, conforme pretendemos 
abordar, a vítima é o Espírito Santo. 
 

Definição da palavra espírito 

O termo “espírito”, tanto no hebraico, rûah, como no grego, pneuma, denota 
primariamente “vento”, “respiração” e, especialmente, “espírito” que, assim como o 
vento, é invisível, material e poderoso. Mas as palavras rûah e pneuma podem referir-se 
também ao espírito humano, aos anjos e a Deus. Neste último caso, possui uma 
conotação especial, por tratar-se do Espírito eterno (Hb 9.14). 
 
A função do Paracletos 
 
A doutrina sobre o Espírito Santo é um dos pilares do verdadeiro cristianismo. Na 
teologia, essa doutrina é denominada de pneumatologia ou paracletologia, por ser a 
disciplina cujo objetivo é o estudo sistemático do Espírito Santo, seus dons, seu 
ministério e sua origem. 

Para efeitos didáticos, a pneumatologia pode ser dividida em dois períodos: o do Antigo 
e o do Novo Testamento. No primeiro, as manifestações do Espírito Santo eram 
esporádicas, específicas e em tempos distintos. No segundo, começa no dia de 
Pentecostes, quando suas atividades se concretizam direta e continuamente na Igreja, 
por meio do cristão. No Antigo Testamento, as pessoas tinham um conhecimento 
limitado do Espírito Santo, pois os judeus o enxergavam como um poder impessoal, 
vindo da parte de Deus. Todavia, no Novo Testamento essa idéia foi aclarada quando 
Ele se manifestou, de modo pessoal, racional e direto, ainda que invisível. 
 
As seitas usurpam o Espírito Santo 
Muitos críticos liberais, como também muitas seitas em suas mais variadas categorias, 
têm feito severos ataques à religião cristã e, como consequência disso, doutrinas 
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tradicionais da Bíblia têm sido redefinidas de acordo com essa “cosmovisão adulterada”. 
Um exemplo do que estamos comentando é justamente a doutrina do Espírito Santo, 
que tem sido constantemente atacada e, quando não, sequestrada de modo vergonhoso, 
como veremos a seguir. 

Basicamente, são duas as áreas nas quais as seitas atacam e subtraem algo do Espírito 
Santo. A saber: seus atributos e cargos. Vejamos: 
 
Usurpam sua personalidade 
 
 
Alguns teólogos liberais já não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. Não 
traduzem Gênesis 1.2 como: “… e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas”, 
mas alteram a tradução para: “um vento poderoso que varria a superfície das águas”, 
redefinindo o texto bíblico e adaptando-o às suas concepções contrárias ao sobrenatural. 

Um outro exemplo para o qual podemos apelar encontra espaço no malabarismo 
doutrinário empenhado pela Sociedade Torre de Vigia (STV), das testemunhas-de-
jeová. Estamos falando da obsessão do grupo em aniquilar a personalidade do Espírito 
de Deus. Acerca da ocasião em que houve o batismo com o Espírito Santo, no dia de 
Pentecostes (At 2), quando os crentes, reunidos, foram cheios do Espírito Santo, as 
testemunhas-de-jeová chegam a questionar, com um “ar de anedota”: “Ficaram eles 
‘cheios’ de uma pessoa?”. É lógico que a STV possui a resposta: “Não, mas ficaram 
cheios da força ativa de Deus”.[i] 

Esse tipo de indagação ocorre devido à falta do verdadeiro entendimento acerca da 
palavra prosõpon (pessoa), que tem no grego um sentido bem diferente do que nós 
entendemos hoje, ou seja, “aparência exterior visível de um ser humano, animal ou 
coisa”. Os gregos associavam o termo prosõpon a manifestações visíveis. Atrelados a 
este conceito, tanto para os teólogos liberais quanto para algumas seitas, o Espírito 
Santo é sempre algo e não alguém. A mudança de significado é que resultou em toda 
esta confusão, pois sabemos que uma pessoa não tem, necessariamente, de possuir uma 
aparência exterior visível, aliás, as próprias testemunhas-de-jeová reconhecem que os 
demônios são pessoas, embora sejam, assim como o Espírito Santo, invisíveis. 

Mas o que vem a ser uma personalidade, como a entendemos? Há três atributos que 
revelam uma personalidade: o intelecto, a vontade e o sentimento. O intelecto faz que 
Ele fale, pense, raciocine e determine; a vontade mostra que Ele faz o que quer, como 
quer e quando quer; já o sentimento lhe dá a sensibilidade de quem ama, geme, chora e 
intercede. Estas verdades encontram apoio em inúmeros textos sagrados (Cf. Gn 6.3; Jo 
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3.6; 14.26; 16.13; At 5.32; 7.51; 8.29,39; 10.19; 13.2-4; 15.28; 16.6,7; 20.23; Rm 8.14, 
16; 8.26; 15.30; 1Co 12.11; Gl 4.6; 5.18; Ef 4.30; Tt 3.5; Ap 2.7, 11, 17; 22.17). 
 
Incontestavelmente, o Espírito Santo é uma pessoa! 

Usurpam sua divindade 

Assim como as testemunhas-de-jeová, as demais seitas unitaristas também não 
acreditam que o Espírito Santo é Deus. Dizem elas: “O Espírito Santo não passa de uma 
força ativa que Jeová usa para seus propósitos”. Ele não é Deus. Mas os exemplos não 
param por aí. A Fé Mundial Bahaí afirma que o Espírito Santo é uma energia divina de 
Deus que concede poder a cada manifestação. Alguns eruditos muçulmanos vêem o 
anjo Gabriel como o Espírito Santo. Para os judeus o Espírito Santo é um outro nome 
para a atividade de Deus na terra. O espiritismo o entende como uma “falange de 
espíritos”. Para os adeptos da Nova Era o Espírito Santo é uma força psíquica. Etc… 

Contudo, a Bíblia apresenta o Espírito Santo com os mesmos atributos divinos: 
onipotência, onipresença e onisciência (Cf. Jó 26.13; 33.4; Sl 139.7-10; Ez 11.5; 37.14; 
Zc 4.6; Mt 12.28; Lc 1.35, Jo 14.17; At 2.4; 5.1-5; 20.28; Rm 8.11; 15.16,19; 1Co 
2.10,11; 3.16; 6.19; 2Tm 1.14; Hb 9.14; Tg 4.5; 1Pe 1.2; 1Jo 2.20; 5.6). 
 
Incontestavelmente, o Espírito Santo é Deus! 

Usurpam seu gênero 

O reverendo Moon dispara o seguinte impropério sobre o Espírito Santo: “Contudo, 
somente um pai não pode ter filhos. Deve haver uma Verdadeira Mãe com o Verdadeiro 
Pai, a fim de darem nascimento aos filhos decaídos como filhos do bem. Ela é o Espírito 
Santo […] Há muitos que recebem revelações indicando que o Espírito Santo é um 
Espírito feminino; isto é, porque ela veio como a Verdadeira Mãe, isto é, a segunda 
Eva…”.[ii] 

Apesar de a Bíblia não qualificar Deus com o gênero masculino ou feminino, isto não dá 
a ninguém o direito de tachar o Espírito Santo como um ser feminino. O qualificativo do 
gênero que aparece na Bíblia em relação ao Espírito Santo é sempre masculino. Alguns 
nomes ou palavras que, pela terminação e concordância, designam seres masculinos são 
aplicados ao Espírito Santo em vários trechos bíblicos. Em João 14.26, o pronome 
“esse”, no original grego, é keinos, que significa “aquela pessoa masculina”. Também 
em João 16.7, auton significa “ele”, é pronome pessoal, masculino e singular. Assim, a 
Bíblia desfaz por completo a alegação de que o Espírito Santo seja feminino. 
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Usurpam sua individualidade 
 
 
Todos os modalistas[iii] subtraem a individualidade do Espírito Santo. Assim expressa a 
Igreja Voz da Verdade a respeito do Espírito Santo: “Deus é o Pai, o mesmo Deus é o 
Filho, o mesmo Deus está hoje conosco como Espírito Santo”.[iv] 

Embora não faltem textos para desfazermos essa má interpretação, basta-nos, aqui, 
apenas citarmos um versículo: “Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai 
vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de 
mim” (Jo 15.26). Este texto elucida que o Espírito Santo procede do Pai, mas não é o 
Pai. 

Aconselhamos a pesquisa na revista Defesa da Fé (edição nº 50 / 2002), cuja matéria de 
capa vem com o título “Resposta ao CD Voz da Verdade”. 
 
Usurpam seu cargo 
 
Muitos estão usurpando os atributos pessoais do Espírito Santo, mas, de modo 
equivalente, muitas seitas têm usurpado alguns de seus cargos. Um deles tem a ver com 
uma das mais importantes funções que o Espírito de Deus desempenha em relação à 
Igreja, isto é, ser o nosso Consolador. Ao contrário dos elementos anteriores, este não é 
somente negado, mas usado de modo indevido por alguns líderes religiosos. 

Desde o momento em que Jesus prometeu que enviaria outro consolador para substituí-
lo após sua obra de redenção concluída na cruz, não tem faltado, através dos séculos, 
candidatos ao cargo. Quantos já se levantaram e proclamaram, em alta voz, que o 
referido título tem-se cumprido em sua própria pessoa! 

Antes de trazermos alguns exemplos a respeito, falaremos, ainda que brevemente, sobre 
a função do Espírito Santo como o Consolador prometido por Jesus. 
 
O Espírito como paracletos 
 
 
No original grego, a palavra consolador é paracletos, que quer dizer “auxiliador, 
advogado”, entre outros significados. 

Se tomarmos este termo fora do seu contexto, ele poderia, logicamente, ser aplicado a 
qualquer pessoa. Mas isso não é possível por causa do pronome indefinido e variável 
“outro”, que acompanha o adjetivo “consolador”. O pronome “outro”, empregado pelo 
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evangelista na locução “outro consolador”, é oriundo do grego allos, que significa “da 
mesma espécie, natureza e qualidade”. 

Percebemos, então, que a pessoa a quem ficaria incumbida a função de ser o vigário de 
Cristo no mundo teria de preencher todos os requisitos acima. Em última análise, tal 
pessoa teria de ser divina. Entretanto, nem mesmo a declaração inequívoca de Jesus de 
que o lugar do outro consolador já fora preenchido pelo Espírito Santo (Jo 15.17) não 
foi forte o bastante para vetar a prepotência dos pretensos candidatos que reivindicam 
para si o cumprimento desta promessa. 
 
Os falsos consoladores 
 
 
Jesus nunca disse, ou mesmo insinuou, que o cargo de consolador da Igreja estava 
vago; muito pelo contrário, pois no mesmo fôlego Ele já revela o verdadeiro e único 
ocupante deste cargo — o Espírito Santo (Jo 14.16,17,26). 
Enquanto alguns já chegaram até mesmo a declarar que o trabalho do Consolador já 
findou, como é o caso das testemunhas-de-jeová[v], um expressivo número de grupos 
e/ou de líderes religiosos tem surgido e enganado a muitos, desviando seus seguidores 
da verdade quando afirmam que eles próprios são o “outro consolador” prometido. 
 

Vejamos, a seguir, apenas alguns deles. 
 
Montano 

O historiador primitivo Eusébio de Cesaréia, em sua obra História eclesiástica, conta 
que, por volta do século II, apareceu um pregador por nome Montano. Este era 
convertido ao cristianismo e, em certo momento, sentiu que não era somente o porta-
voz do Espírito Santo, mas sua encarnação. Afirmava que o paracletos, prometido em 
João 14.26, se encarnara em sua própria pessoa, apresentando-se como uma presença 
viva dele. Montano era homem de costumes severos, exigente e tinha como 
companheiras de evangelização duas mulheres: Priscila e Maximila, profetisas e 
sacerdotisas. Sua ação proselitista foi tal que até mesmo o célebre Tertuliano se 
embrenhou no montanismo. [vi] 
 
Maomé 
 
Maomé foi o fundador do Islã (600 d.C). Seu nome verdadeiro era Abulgasim 
Mohammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hãshim. O significado de Maomé 
(Mohammad) é “altamente louvado”. 
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Os eruditos muçulmanos aplicam o texto de João 14.16 como uma referência a Maomé, 
pois o Alcorão, livro sagrado dos islâmicos, o denomina de ahmad que, em grego, 
corresponde a periklytos, cuja tradução é “que é louvado”. Os islâmicos consideram que 
esta seja a forma correta de paracletos. 

Acontece, porém, que o texto do Novo Testamento, no original grego, não traz 
periklytos, mas paracletos. Para tentar dar consistência a seus argumentos, os defensores 
da teologia islâmica se apegam ao evangelho apócrifo de Barnabé que, ao invés de 
trazer a forma correta, paracletos, traz periklytos, coadunando assim com a exegese 
islâmica. É interessante como mesmo reconhecendo que o evangelho apócrifo de 
Barnabé é espúrio e com erros de gramática os muçulmanos parecem fazer “vistas 
grossas” ao fato. Pelo visto, o que eles querem mesmo é fazer de Maomé o outro 
consolador a qualquer custo! 
 
O papa 
 
 
Na basílica de São Pedro, em Roma, está a capela Sistina, constituída de quatro arcos 
nos quais se encontra escrito, em grandes letras em latim: VICARIUS FILII DEI, que quer 
dizer “Vigário do Filho de Deus”, ou mais propriamente “Vaga do Filho de Deus”.[vii] 

Com efeito, ao cotejar os dicionários verificaremos que vigário nada mais é do que 
aquele que exerce a função de outrem. É aquele que ocupa o lugar de outro. Com esse 
título, os papas usurpam a posição que só cabe, de fato, ao Espírito Santo. Na qualidade 
de Consolador, o Espírito Santo dará prosseguimento à presença de Jesus e de sua obra 
no seio da Igreja. A missão do Espírito Santo, em relação à Igreja, é a mesma exercida 
por Jesus enquanto esteve na terra. Apesar de os papas não reivindicarem diretamente 
este título, o fazem, contudo, indiretamente, por meio de seus muitos títulos em latim. 
Mas longe estão de preencherem esta posição de modo cabal. Isso é impossível! 

Após estes exemplos de personalidades usurpadoras do Espírito Santo, confira, 
doravante, algumas instituições religiosas que também reclamam esta excelência. 
 
Espiritismo 
 
Na corrida ao cargo de consolador, Allan Kardec mais que depressa inscreveu o 
espiritismo. Na obra O evangelho segundo o espiritismo, lemos o seguinte: “Jesus 
promete outro consolador: O Espírito Santo da Verdade, que o mundo ainda não 
conhece, por não estar maduro para o compreender, consolador que o pai enviará para 
ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito”. E arremata, dizendo: 
“Assim o espiritismo realiza o que Jesus disse do consolador prometido…”. 
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Como vimos, segundo a opinião do codificador do espiritismo moderno, sua religião 
preenche no fundo e na forma a promessa de Jesus. Ainda segundo Kardec, o Espírito 
Santo seria apenas uma “falange de espíritos puros” que chegou à perfeição. Mas tais 
afirmações têm consistência? 

A bem da verdade, o espiritismo e seus espíritos nunca poderiam ostentar tal cargo. O 
que temos visto na prática não é um consolador, mas um opressor espiritual. O 
espiritismo está envolvido com seres do mundo espiritual os quais a Bíblia chama de 
demônios (1Tm 4.1). 

Aconselhamos pesquisar a revista Defesa da Fé (edição nº52 / 2003), cuja matéria de 
capa vem com o título “É possível identificar o espírito que fala pelo médium?”. 
 
Ciência Cristã 
 
 
Segundo Mary Baker Eddy, o melhor candidato a este cargo é a seita que ela própria 
fundou: “Esse Consolador, no meu entender, é a Ciência Divina”.[viii] 

É claro que a seita dessa mulher não pode concorrer ao cargo pretendido por ser algo 
inadmissível pelo teor do contexto da própria promessa. Esse consolador iria ensinar 
toda a verdade, o que não é o caso da Ciência Cristã, que nega as doutrinas básicas do 
cristianismo, chegando até mesmo a negar a realidade do mundo físico. 

Aconselhamos pesquisar a revista Defesa da Fé (edição nº 25 / 2000), na matéria 
intitulada “Ciência Cristã – a arte pela cura da mente”. 
 
Vó Rosa 
 
 
A Igreja Apostólica, mais conhecida como Igreja da Santa Vó Rosa, ganhou este epíteto 
por causa de sua fundadora, chamada pelos adeptos desse grupo religioso de Santa Vó 
Rosa. Essa igreja reúne em seu bojo doutrinário várias práticas furtadas do catolicismo 
romano, do protestantismo e do espiritismo. Essa mulher, em vida, era considerada 
autoridade máxima no grupo, servindo como profetisa. Após sua morte, os líderes dessa 
igreja passaram a interpretar as palavras de Jesus sobre o outro consolador de um modo 
bastante particular. Separaram o conceito de o Espírito Santo ser o Consolador, 
aplicando o título Consolador à Vó Rosa. Vejamos o que disseram: “Jesus cumpriu sua 
promessa enviando o Consolador, a Santa Vó Rosa…”.[ix] Chegam a dizer o seguinte: 
“Se pregar contra a Santa Vó Rosa, peca contra o Espírito Santo, a quem ela 
representa”.[x] 
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Aconselhamos pesquisar a revista Defesa da Fé (edição nº 14 / 1999), na matéria 
intitulada “A Igreja Apostólica é realmente apostólica?” 
 
O Espírito Santo enviado pelo Pai em nome de Jesus 
 
 
Apresentamos, nesta matéria, alguns grupos religiosos e/ou líderes que, de alguma 
forma, usurparam o Espírito Santo. Entendemos que este ensaio foi capaz de demonstrar 
as arbitrariedades interpretativas dos referidos grupos. Seja por meio de personalidades 
distantes do nosso tempo, como é o caso de Montano, ou por um grupo mais recente, 
como é o caso da Igreja Apostólica, o fato é que a doutrina do Espírito Santo foi e 
continua sendo um dos alvos mais assediados pelas heresias. Entretanto, atravessando 
os séculos, as palavras de Jesus continuam claras, enfáticas e inalteráveis, e é justamente 
por elas que somos guiados: “Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai 
enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo 
quanto vos tenho dito” (Jo 14.26, grifo do autor). Amém! 
 

CAPÍTULO XVI 

A Pessoa do Espírito Santo – Possui intelecto, emoção e vontade, e isto já é suficiente 
para provar sua personalidade, pois, se essas qualidades fossem apenas figuras de 
linguagem, como dizem alguns, então – os seres humanos – seriam irreais? 

Atributos da Pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento  

 O Espírito Santo Conversa – Então disse o Senhor: Não contenderá o meu 
Espírito para sempre com o homem; porque ele também é carne; porém os seus 
dias serão cento e vinte anos. Gênesis 6:3 

 O Espírito Santo Falando – E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem 
como este em quem haja o espírito de Deus? Gênesis 41:38 (Como profetas 
falavam no nome de D’us) 

 O Espírito Santo Ensinou – Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o 
filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, E o enchi do Espírito de Deus, de 
sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo o lavor, Para elaborar 
projetos, e trabalhar em ouro, em prata, e em cobre, E em lapidar pedras para 
engastar, e em entalhes de madeira, para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu 
tenho posto com ele a Aoliabe, o filho de Aisamaque, da tribo de Dã, e tenho 
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dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam 
tudo o que te tenho ordenado. Êxodo 31:2-6 

 O Espírito Santo deu sabedoria – E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de 
sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos; assim os filhos 
de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. 
Deuteronômio 34:9 

 O Espírito Santo agindo com poder – E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e 
julgou a Israel, e saiu à peleja; e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, 
rei da Síria; contra o qual prevaleceu a sua mão. Juízes 3:10 

 O Espírito Santo habita - Não me lances fora da tua presença, e não retires de 
mim o teu Espírito Santo. Salmos 51:11 

 O Espírito Santo falou pelos profetas – A quem constituiu herdeiro de tudo, por 
quem fez também o mundo. Hebreus 1:2 

 O Espírito Santo se entristece - E atropelei os povos na minha ira, e os 
embriaguei no meu furor; e a sua força derrubei por terra. Mas eles foram 
rebeldes, e contristaram o seu Espírito Santo; por isso se lhes tornou em inimigo, 
e ele mesmo pelejou contra eles. Isaías 63:6,10 

Atributos da Pessoa do Espírito Santo no Novo Testamento 

 O Espírito Santo consola – Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia e 
Samaria tinham paz, e eram edificadas; e se multiplicavam, andando no temor do 
Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos 9:31 

 O Espírito Santo ensina – Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai 
enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de 
tudo quanto vos tenho dito. João 14:26 

 O Espírito Santo guia – Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus 
esses são filhos de Deus. Romanos 8:14 

 O Espírito Santo se entristece – E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no 
qual estais selados para o dia da redenção. Efésios 4:30 

 O Espírito Santo comissiona e ordena ministros – E, servindo eles ao Senhor, e 
jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a 
que os tenho chamado. Atos 13:2 

 O Espírito Santo dá testemunho de Cristo – Mas, quando vier o Consolador, que 
eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do 
Pai, ele testificará de mim. João 15:26 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisas – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia   

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

44 

 O Espírito Santo intercede – E da mesma maneira também o Espírito ajuda as 
nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, 
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 
8:26 

 O Espírito Santo poder ser tentado – Então Pedro lhe disse: Por que é que entre 
vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos 
que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Atos 5:9 

 O Espírito Santo fala - Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: 
Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do 
paraíso de Deus. Apocalipse 2:7 

 O Espírito Santo ordena – E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, 
foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. 
E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lho 
permitiu. Atos 16:6,7 

 O Espírito Santo regenera e renova – Não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da 
regeneração e da renovação do Espírito Santo, Tito 3:5 

 O Espírito Santo clama - E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o 
Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai. Gálatas 4:6 

 

CAPÍTULO XVII 

A deidade do Espírito Santo – Significa dizer que O Espírito Santo é Eterno, e tem 
atuação aqui na terra, na vida do povo de D’us.  

Atributos divinos do Espírito Santo no Antigo Testamento 

 Sua Presença é a presença de D’us - Para onde me irei do teu espírito, ou para 
onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha 
cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas 
extremidades do mar, Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. 
Salmos 139:7-10 

 Na Obra da Criação - 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 1:2 
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 Na Criação do Homem - Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 
Deuteronômio 6:4 

 Na Visão de Isaías - Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem 
enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. 
Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes, 
em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe 
pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos; para que ele não veja com os seus 
olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se 
converta e seja sarado. Isaías 6:8-10 

 No Acordo da nova aliança - E também o Espírito Santo no-lo testifica, porque 
depois de haver dito: Esta é a aliança que farei com eles Depois daqueles dias, diz 
o Senhor: Porei as minhas leis em seus corações, E as escreverei em seus 
entendimentos; acrescenta: Hebreus 10:15,16 

 Na transmissão de poder sobrenatural a Josué - Então disse o Senhor a Moisés: 
Toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão 
sobre ele. Números 27:18 

 Na transmissão de poder sobrenatural no período teocrático – A Gideão (Jz 
6:34), A Jefté (Jz 11:29), A Sansão: Então o Espírito do Senhor se apossou dele 
tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, 
sem ter nada na sua mão; porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o 
que tinha feito. Juízes 14:6 

 Transmissão de poder aos reis no início do governo monárquico – Saul: Então o 
Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras; e acendeu-se em 
grande maneira a sua ira. 1 Samuel 11:6 – Davi: Então Samuel tomou o chifre do 
azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos; e desde aquele dia em diante o Espírito 
do Senhor se apoderou de Davi; então Samuel se levantou, e voltou a Ramá. 1 
Samuel 16:13 

 Na mensagem dos profetas – Azarias - Então veio o Espírito de Deus sobre 
Azarias, filho de Odede. 2 Crônicas 15:1.  
Jaaziel - Então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaaziel, 
filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos 
filhos de Asafe, 2 Crônicas 20:14.  
Ezequiel - Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs 
em pé, e ouvi o que me falava. Ezequiel 2:2.  
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Joel - E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e 
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos 
jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias 
derramarei o meu Espírito. Joel 2:28,29.  
Zacarias - E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, 
dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o 
Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6.  

 

Atributos divinos do Espírito Santo no Novo Testamento 

 Eternidade - Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se 
ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das 
obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Hebreus 9:14 

 Onipotência - E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, 
e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso também o Santo, 
que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35 

 Onisciência - Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito 
penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10 

 O Espírito Santo regenera - 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. João 3:4,5 

 O Espírito Santo participou da ressurreição de Cristo - E, se o Espírito daquele 
que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os 
mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu 
Espírito que em vós habita. Romanos 8:11 

 O Apóstolo Pedro chama o Espírito Santo de D’us - Disse então Pedro: Ananias, 
por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e 
retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E, 
vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu 
coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5:3,4 
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CAPÍTULO XVIII 

Nomes divinos dados ao Espírito Santo 

 Espírito de D’us - A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a 
comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 2 Coríntios 13:14 
 

 Espírito de Adoção - Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra 
vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual 
clamamos: Aba, Pai. Romanos 8:15 

 Espírito Santo - Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, 
que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 
Coríntios 6:19. 
 

 O Espírito da promessa - E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre 
toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão 
sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28 
E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e 
guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36:27 
 

 Espírito de Verdade - O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, 
porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, 
e estará em vós. João 14:17 
 

 Espírito da graça - De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor 
aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com 
que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Hebreus 10:29 
 

 Espírito de Cristo - Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vo-lo 
há de anunciar. João 16:14 
 

 Consolador (Parácléctos)- E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, 
para que fique convosco para sempre; João 14:16 
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CAPÍTULO XIX 

Símbolos do Espírito Santo 

 Fogo - E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar 
pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que 
caminhassem de dia e de noite. Êxodo 13:21 
 

 Vento - 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 3:8 
 

 Água - E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, 
dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim, e beba. Quem crê em mim, como 
diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do 
Espírito que haviam de receber os que nele cressem; porque o Espírito Santo 
ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7:37-39 
 

 Óleo ou Azeite - É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a 
barba, a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Salmos 133:2 
 

 Selo - O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 
2 Coríntios 1:22 
 

 Pomba - E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os 
céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me 
comprazo. Mateus 3:16,17 

CAPÍTULO XX 

Obras do Espírito Santo no Antigo Testamento 

 Na Criação - 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 1:2 
 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisas – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia   

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

49 

 Antes do dilúvio - E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre 
a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má 
continuamente. Gênesis 6:5 
 

 Na Vida de José - E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este 
em quem haja o espírito de Deus? Gênesis 41:38 
 

 Na Vida de Moisés - Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés, e 
do seu povo, dizendo: Onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores 
do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Isaías 
63:11 
 

 Na Vida de Bezalel - Depois falou o SENHOR a Moisés, dizendo: 
Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Hur, da 
tribo de Judá, E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e 
de ciência, em todo o lavor, Para elaborar projetos, e trabalhar em ouro, em 
prata, e em cobre, Êxodo 31:1-4 
 

 Josué - Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, homem em 
quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Números 27:18 

CAPÍTULO XXI 

Obras do Espírito Santo no Novo Testamento  

 O Espírito Santo em João Batista – Em verdade vos digo que, entre os que de 
mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista; mas 
aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11:11 
Antes do seu Nascimento - Porque será grande diante do Senhor, e não beberá 
vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua 
mãe. Lucas 1:15 
Ao Nascer - E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo: 
Bendito o Senhor Deus de Israel, Porque visitou e remiu o seu povo, E nos 
levantou uma salvação poderosa Na casa de Davi seu servo. 
Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo; 
Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam; Para 
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manifestar misericórdia a nossos pais, E lembrar-se da sua santa aliança, E do 
juramento que jurou a Abraão nosso pai, 
De conceder-nos que, Libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem 
temor, Em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. 
E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, Porque hás de ir ante a face 
do Senhor, a preparar os seus caminhos; 
Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, Na remissão dos seus pecados; 
Lucas 1:67-77 
No Seu Ministério - E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o 
batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados; Lucas 3:3 
 

 O Espírito Santo na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo  
 
O Nascimento Virginal de Jesus Cristo - Portanto o mesmo Senhor vos dará um 
sinal: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome 
Emanuel. Isaías 7:14 
 
A apresentação no templo - Havia em Jerusalém um homem cujo nome era 
Simeão; e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de 
Israel; e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado, pelo Espírito 
Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito 
foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele 
procederem segundo o uso da lei, Ele, então, o tomou em seus braços, e louvou 
a Deus, e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, Segundo a tua 
palavra; Pois já os meus olhos viram a tua salvação, A qual tu preparaste perante 
a face de todos os povos; Luz para iluminar as nações, E para glória de teu povo 
Israel. Lucas 2:25-32 
 
No Batismo de Jesus – E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu 
como pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou 
a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e 
sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1:32,33 
 
Na tentação de Jesus – E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi 
levado pelo Espírito ao deserto; Lucas 4:1 
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No ministério de Jesus - Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a 
Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4:14 
 

 Na vida do Cristão  
 
Sentir-se pleno do poder do Espírito Santo – Ser dominado pelo poder do 
Espírito Santo para vencer o poder do velho homem.  
Convence do pecado – O Homem é convencido pelos seus pecados e se 
arrepende. 
Regeneração – 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. João 3:5 
Santificação - Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito 
é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não 
é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na 
carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no 
Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o 
Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:6-9 
 

CAPÍTULO XXII 

Os Dons do Espírito Santo  

Definição – São habilidades e talentos dados a alguém pela influencia interna do Espírito 
Santo. (1Cor 12:4-11) 

Regulamento dos Dons – São dados para o beneficio do corpo de Cristo. Esta 
regulamentação era para que não houvesse orgulho, confusão e arrogância espiritual 
(Ver 1Cor 14) 

Ponto de vista pentecostal  

Dividiu em 3 grupos os dons. 

Os dons de revelação 

 O dom de revelação – Dom de reconhecer a sabedoria divina para entender e 
solucionar problemas insolúveis, tendo a palavra como parâmetro. Escolhei, pois, 
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irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de 
sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E não podiam 
resistir à sabedoria, e ao Espírito com que falava. Atos 6:3,10 
 

 O dom da palavra do conhecimento – Também conhecida como palavra da 
ciência, compreender algo que está oculto. E disse um dos servos: Não, ó rei meu 
senhor; mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as 
palavras que tu falas no teu quarto de dormir. 2 Reis 6:12 
 

 O dom de discernir os espíritos – Tem a condição de fazer distinções sobre 
manifestações espirituais, identificando a natureza e caráter dos espíritos. Esta, 
seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens, que nos anunciam o 
caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. 
E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao 
espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora 
saiu. Atos 16:17,18 

 
 
Os dons de poder 
 

 Dom da fé – Ter uma fé como dom para crê e realização do Sobrenatural de 
D’us. E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade; porque em verdade 
vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: 
Passa daqui para acolá, e há de passar; e nada vos será impossível. Mateus 17:20 
 

 Dons de curar – Neste dom qualquer pessoa pode ser usada para tal tarefa para 
curar qualquer enfermidade como parte da Obra redentora de Cristo na Cruz do 
Calvário.  
 

 O dom de operação de maravilhas – Para realização de sinais, milagres e obras 
portentosas pela capacitação sobrenatural. E Deus pelas mãos de Paulo fazia 
maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do 
seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos 
saíam. Atos 19:11,12 
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Os dons Elocução 
 

 O dom de profecia – É habilidade de transmitir a palavra de D’us pela inspiração 
do Espírito Santo. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, 
exortação e consolação. 1 Coríntios 14:3 
 

 O dom de variedade de línguas – É falar em outro idioma jamais conhecido ou 
estudado pela pessoa, podendo ser étnicas ou desconhecidas. Quem ouvi pode 
não entender pois são palavras proferidas pelo Espírito Santo. 
 

 O dom de interpretação das línguas – Esse dom é necessário para interpretar as 
várias línguas conhecidas ou desconhecidas. Neste sentido as línguas tem função 
de mensagem profética para a Igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, 
mas muito mais que profetizeis; porque o que profetiza é maior do que o que fala 
em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. 
1 Coríntios 14:5 

 

Ponto de vista tradicional  

Os Dons foram temporários e não permanentes, enfatizando o fruto do Espírito. Esta 
ênfase interpretativa deve-se ao fato de que algumas pessoas testemunham ter sido 
batizada com O Espírito Santo, mas infelizmente, não apresentam o fruto do Espírito, 
gerando um contrassenso insustentável à luz das Escrituras. A visão tradicional entende 
que os dons espirituais foram dados a todos no dia de pentecostes, assim marcando o 
inicio da Igreja, desta feita todos os que creem já recebem o Espírito Santo, como 
afirmou Calvino: “Uma vez selados pelo Espírito Santo, para sempre selado”. Veja mais 
alguns entendimentos segundo esta linha de interpretação:  

 Dia de Pentecostes – É entendido como o nascimento da Igreja, sendo que o 
episodio mais importante nãos seria as línguas, mais o revestimento do Espírito 
Santo. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e 
impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. 
E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram 
sobre cada um deles. Atos 2:2,3 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisas – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia   

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

54 

 As línguas – Entende que não seriam línguas estranhas, mas inteligíveis. “Pois 
cada um os ouvia falar em sua própria língua” (Atos2.6b) 

 Os dons - Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 
Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis 
guiados. 1 Coríntios 12:1,2 
 

O Comentário da Bíblia de Genebra sobre os Dons 
 

a) O Dom Espiritual é uma habilidade para expressar, celebrar e demonstrar a 
Cristo. 

b) Os dons espirituais poder ser classificados em dois grupos: Habilidade para falar e 
habilidade para prestar ajuda prática com amor. 

c) Não há cristão que não tenha algum dom de ministério: “Mas a manifestação do 
Espírito é dada a cada um, para o que for útil”. Cada Cristão deve descobrir e 
desenvolver seu dom. 

d) A manifestação dos Dons narrada em 1Cor 12 cessou, por volta do ano 70d.C. 
Não há necessidade destas manifestações.  
O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, 
cessarão; havendo ciência, desaparecerá; 1 Coríntios 13:8 
Comentaristas Tradicionais entendem que os dons mencionados pelo Ap. Paulo 
como: Profecia, Línguas e Ciência eram temporárias até o fechamento do cânon 
do novo testamento. 

e) Eram apenas para era apostólica para que a Igreja Crescesse e o povo pudesse 
crer.  

f) O Dom de profecia é mais importante, profecia não no sentido como entendem 
os pentecostais e carismáticos, mas no sentido da pregação fiel da palavra de 
D’us. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis; 
porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que 
também interprete para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14:5. 
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CAPÍTULO XXIII 

O Fruto do Espírito Santo 

Fruto do Espírito são virtudes e manifestações do Espírito Santo na vida e na 
personalidade do Discípulo (Cristão). 

1. Caridade – Palavra grega é Ágape, a essência do amor, não tem nada haver com 
o amor humano, mas com o amor divino, imutável e verdadeiro. Pois, se 
amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos 
também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de 
mais? Não fazem os publicanos também assim? Mateus 5:46,47 
 

2. Gozo – Palavra grega é Chara, é uma grande satisfação Espiritual. É Está 
alegre(Motivado) mesmo no meio da tribulação. Retiraram-se, pois, da presença 
do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta 
pelo nome de Jesus. Atos 5:41 
 

3. Paz – Palavra grega é Eirene, significa aquietar o coração, não estar ansioso, 
manter a tranquilidade em meio as situações adversas. E a paz de Deus, que 
excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos 
pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7 
 

4. Longanimidade – Palavra grega é Makrothumia, significa paciência, demorar-se 
em irar, tolerância e calma para enfrentar as adversidades. O Senhor não retarda 
a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas é longânimo para 
conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a 
arrepender-se. 2 Pedro 3:9   
 

5. Benignidade - Palavra grega é Krêstotês, é a disposição que a pessoa tem em seu 
caráter de querer bem a todos, e não magoar ninguém. Revesti-vos, pois, como 
eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, 
humildade, mansidão, longanimidade; Colossenses 3:12 
 

6. Bondade – Palavra grega é Agathôsunê, a bondade é quando alguém pratica o 
bem, ou seja, é o verdadeiro amor colocado em prática. Então, enquanto temos 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisas – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia   

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

56 

tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 
6:10.  
 

7. Fé – Palavra do grego é Pistis, é confiar com fidelidade, é tratar com honestidade, 
compromisso e fidedignidade. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé 
em fé, como está escrito: Mas o justo viverá pela fé. Romanos 1:17 
 

8. Mansidão – Palavra grega é Pautes, não significa ter atitudes inertes, mas é 
sujeitar-se algumas situações, ainda que estas envolvam atitudes enérgicas em 
certas ocasiões. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado 
Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que 
desde a Panfília se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E 
tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando 
consigo a Marcos, navegou para Chipre. Atos 15:37-39 
 

Apesar da pequena contenda inicial, podemos ver posteriormente que não foi nutrido 
qualquer sentimento de cólera entre Paulo e Marcos, veja:  

 

Só Lucas está comigo. Toma Marcos, e traze-o contigo, porque me é muito útil para o 
ministério. 2 Timóteo 4:11  

 
9. Temperança – Palavra grega é Egkrateia, também chamada de domínio próprio, 

é a capacidade que pessoa tem de se controlar. E isto se refere a todo tipo de 
controle, sobre os desejos, paixões, impulsos, sentir ressentimento e etc... Todas 
as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são 
lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6:12 

 

Finalizamos a assim nosso estudo sobre a teologia sistemática I(Pai), II(Filho) e 
III(Espírito Santo), deixo as palavras maravilhosas inspiradas do Ap Paulo:  
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“A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do 
Espírito Santo seja com todos vós. Amém.” 

 2 Coríntios 13:14 

QUESTIONÁRIO DE TEOLOGIA SISTEMÁTICA I 

 

1 – Defina Teologia. 

2 – Fale sobre duas ideias erradas sobre D’us. 

3 – Explique os cinco argumentos sobre a existência de D’us. 

4 – Comente sobre as concepções de D’us. 

5 – Quais os Atributos de D’us.  

6 – Explique o que é a doutrina da Trindade na Unidade. 

7 – Descreva cada nome composto de D’us, dê seu significado e os textos bíblicos.  

8 – Sobre os Credos Cristãos, explique quais os motivos da criação de cada credo, 
comente. 

 

QUESTIONÁRIO DE TEOLOGIA SISTEMÁTICA II 

1 – O que significa o nome Jesus e termo Cristo? 

2 – Defina os Termos Filho do Homem e Filho de D’us. 

3 – Explique a divindade de Cristo. 

4 – Explique os versículos: todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e Nele. 

5 – Cite passagens paralelas que se refiram ao Pai e ao Filho. 

6 – Explique a onipotência de Yeshua. 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisas – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia   

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi Organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfmd4.com 

58 

7 – Qual a importância do Nascimento Virginal de Jesus. 

8 – Explique uma controvérsia Cristológica.  

9 – Explique o significado da ressurreição e ascensão de Cristo. 

10 – Explique como a morte de Jesus foi prefigurada no Antigo Testamento.  

 

QUESTIONÁRIO DE TEOLOGIA SISTEMÁTICA III 

1 – Cite 2 ensinos estranhos sobre a Pessoa do Espírito Santo.  

2 – Explique a personalidade do Espírito Santo. 

3 – Cite a personalidade do Espírito Santo no Antigo Testamento. 

4 – Fale sobre os atributos divinos do Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento.  

5 – Cite os nomes divinos do Espírito Santo. 

6 – Qual é a obra do Espírito Santo na vida do Discípulo no novo testamento. 

7 – Como podemos definir os dons do Espírito Santo? 

8 – Como os pentecostais classificam os dons (Cf. 1Cor 12)? 

9 – Como os tradicionais classificam os dons (Cf. Rm 12.6-8)? 

10 - Explique o que é fruto de Espírito? 

11 - Qual a finalidade do Espírito Santo na Santificação?  
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