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A Unção dobrada do Espírito Santo – Parte 1 

 

“Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres 

que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção 

dobrada de teu Espírito sobre mim” 2 Reis 2:9 

Uma grande verdade Bíblica é o fato de D’us¹, querer encher seu povo com seu 

Espírito, nesta série de estudos dividimos em três partes, então vamos aprender 

como D’us quer fazer isso e qual deve ser a nossa atitude em relação a esse desejo 

do SENHOR.  

 

1. A experiência quantitativa com Deus 

Os textos abaixo nos ensinam, que D’us quer nos encher de sua plenitude, porções 

do seu Espírito nos são entregues em forma de um processo continuo, apenas Jesus 

Cristo nosso SENHOR foi plenamente cheio, como diz Paulo, pois nEle habita 

corporalmente toda plenitude da divindade (Colossenses 2:9), MAS D’us quer que 

entremos nesta dimensão, de sermos cheios de toda plenitude de Seu Espírito, 

vejamos os exemplos de como D’us quer realizar isso na vida seus filhos, que somos 

nós, a sua Igreja:  

 

 Efésios 5:18 “E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas 

enchei-vos do Espírito Santo”. 

 Efésios 3:19 “E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, 

para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus”. 

 Ezequiel cap. 37 O vale de ossos secos; 

 Ezequiel cap. 47 A torrente das águas purificadoras; 

 I Tessalonicenses 5:19 “Não apagueis o Espírito Santo”.  
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¹ (Referência ao Eterno em Hebraico hwhiyi, forma abreviar em português, tendo em mente o tetragrama, e o 

mandamento de não tomar o nome do SENHOR teu Deus em vão) 

2. Os resultados da porção dobrada do Espírito Santo 

 

O que levou Elizeu a pedir porção dobrado do Espírito que estava em Elias? Foi 

testemunho da vida de Elias no qual marcada pela presença inconfundível do 

Espirito de D’us, ele curou, fez sinais e maravilhas. Ele viveu em um tempo de grande 

apostasia (abandono da fé) da nação de Israel. (1 Reis 17 -18). O que Espírito de 

D’us proporciona em nossas vidas?  

 

Poder de domínio, autoridade e de vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre os 

inimigos, e principalmente sobre as tentações do Diabo; de tomar posse de todas as 

promessas que Deus nos deu através de Jesus Cristo. 

 

Unção dobrada é a garantia da presença poderosa do próprio Deus conosco. 

 

3. A unção do Espírito Santo na Antiga Aliança (1º Aliança) 

 

É bem claro que era um privilégio concedido a reis, profetas, sacerdotes, levitas, 

juízes, e artífices, e a todos com habilidades de criar coisas, concedido a esses lideres 

do povo de D’us para o bem da nação Santa de D’us, entretanto essa Unção estava 

disponível a todos que se submetessem a obediência aos preceitos de D’us, e busca-

lo de todo o coração. Veja as referências:  

 

“Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo 

do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele!” - 

Números 11:29 

 

“E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso 

coração.” - Jeremias 29:13” 
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4. A unção poderosa do Espírito Santo na vida do Profeta Elias 

 

Vamos analisar a sequência de textos bíblicos, de 1 Reis 17:1-40 / 1 Reis 18:41-46 / 

2 Reis 2:1-11 / Mateus 17:3. Conheceremos o resultado continuo da ação do Espírito 

Santo na vida de Elias. Interessante notar que D’us operou na vida de Elias por 

manifestações imponentes, como quando desceu fogo do Céus, e consumiu o 

holocausto (1 Reis 18:18), e em manifestações singelas de sua presença, como 

quando D’us apareceu em uma brisa suave (1 Reis 19:10). Veja:    

 O Profeta do Fogo; 

 I Reis 17:1 - Viveu na época do Rei Acabe, e enfrentou uma das piores crises do 

povo Israelita com a assolação da fome, da seca, e da fúria de Satanás através de 

Jezabel e os profetas de Baal.  

 I Reis 17: 2-7 - Durante a grande seca, por determinação de Deus, se refugiou 

junto ao ribeiro do Queribe, e quando secou a fonte, foi sustentado por alimentos 

trazidos através de corvos; 

 I Reis 17:8-12 - Em Sarepta, cidade castigada pela fome, encontra uma viúva, 

onde multiplica a última provisão de farinha e azeite, até que passe a fome. 

 I Reis 17:13-14 - O filho da viúva de Sarepta morre de fome, e Elias ora no poder 

do Espírito Santo e ressuscita o menino; 

 I Reis 18:20-38 - Elias desafia os Profetas de Baal para uma prova de fogo; 

 V26-29 - O fracasso dos falsos profetas; 

 V30-38 - No altar erguido por Elias, o fogo desce do céu e consome a lenha e o 

sacrifício; 

 V39-40 - O povo reconhece que o Deus de Elias é verdadeiro! 

 V40. Os profetas de Baal são destruídos; 

 I Reis 18:41-46 - Elias ora pelo fim da seca, e finalmente chove. 

 II Reis 2:1-11 - Sua unção é tão poderosa que é levado aos céus num redemoinho. 

 Mat. 17:3 - No Monte da Transfiguração, ele aparece em conversa com Cristo 

juntamente com Moisés. 
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5. Elizeu, um servo do Senhor humilde, agricultor, ora pedindo uma porção 

dobrada do Espírito Santo. Se inspirando na vida do profeta Elias. Queria de 

D’us a unção que estava sob a vida do Profeta Elias. 

 

A vida daqueles que amam a D’us e querem ser tomados pelo Espírito Santo, podem 

buscar como referencia os homens de D’us registrados no texto sagrado das 

Escrituras. Os grandes homens de D’us devem ser motivo de inspiração para os que 

abraçam a fé no D’us Vivo de Israel. Não devemos esquecer dos patriarcas, profetas 

do antigo testamento e no novo testamento, os apóstolos do 1º século, os pais da 

Igreja e os grandes avivalistas da história Cristã.   

CONVERSE COM O GRUPO SOBRE:  
 

 O que é a experiência quantitativa com Espírito Santo? O que você pode fazer 
para viver nesta experiência?  

 O que é porção dobrado do Espírito? 
 A quem era destinado a unção do Espírito de Deus?  
 Qual o resultado da unção do Espirito Santo na vida do Profeta Elias? 
 Será que você pode ter uma atitude diferente essa semana em sua vida 

Espiritual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


