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1 INTRODUÇÃO 

 

O pecado é um tema central da humanidade. Já os mitos das 
religiões antigas tentam interpretá-lo. No conjunto da mensagem 
bíblica o tema do pecado e do pecador é uma constante através da 
história do Velho Testamento e é um ponto essencial para a 
compreensão do evento salvífico neotestamentário. O pecado já é 
um tema nas primeiras páginas da Bíblia. No terceiro capítulo do 
Gênesis fala o Javista – na linguagem velada da narrativa 
dramática da sedução do primeiro casal humano pela serpente – 
[...] como o ato decisivo que acarreta uma mudança radical no 
relacionamento do homem com seu Deus. O pecado é o 
acontecimento que desde então marca radicalmente a história e o 
destino do homem (RUF, 1978, p. 39). 

 

 Têm sido, sem dúvida, catastróficos, caóticos e aterradores os resultados do 

pecado sobre o homem, a sociedade, a natureza e todo o globo terrestre através 

dos séculos, desde os seus primórdios.  

O pecado é infidelidade à aliança do Senhor. Este é o tema sob o qual 

constantemente está atrelado o pecado em suas múltiplas formas, ao longo da 

história do povo de Deus.  

 O pecado é sentido em toda a sua trajetória ao desafiar os cuidados e 

empenhos de toda a comunidade para restabelecer a ordem. 

 O Senhor Jesus Cristo veio para redimir, resgatar o homem do cativeiro, do 

pantanal do pecado; e em uma de suas mensagens apresentou “a blasfêmia contra 

o Espírito Santo” como um pecado imperdoável.  

Tem havido, através dos anos, discussões na área religiosa e teológica 

sobre o significado do “pecado imperdoável”, havendo divergências entre as igrejas 

cristãs acerca do assunto. 

 O objetivo deste trabalho é pesquisar as fontes disponíveis para uma 

definição mais acertada dos escritores e teólogos sobre este tema, a fim de lograr 

maior clareza sobre o assunto.  

O “pecado imperdoável”, citado no Novo Testamento como uma “blasfêmia 

contra o Espírito Santo”, exigirá uma verificação nas línguas originais bíblicas, para 

definições objetivas e concretas. 

 Tendo em vista que as fontes a serem consultadas poderão oferecer muito 

material sobre o tema em pauta, o estudo será limitado à definição de “pecado”, à 
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“deidade e obra do Espírito Santo” e às teorias católicas, protestantes e Adventistas 

do Sétimo Dia (IASD) sobre o “pecado imperdoável”, como as temos atualmente. 

 Ao comparar as diversas teorias existentes sobre o tema escolhido, espera-

se que os leitores tenham uma visão mais ampla sobre o assunto, possuindo, 

assim, uma resposta conclusiva e definida em relação ao tema em questão. 
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2 DEFINIÇÃO DE PECADO 

 

 Antes de ser analisada a blasfêmia contra o Espírito Santo, é oportuno 

analisar o significado de “pecado”, considerando sua etimologia: 

 
O pecado tem amaldiçoado universalmente a humanidade. O 
pecado transformou um querubim no próprio Satanás. O pecado 
amaldiçoou toda a raça humana. O pecado trouxe a todos a 
enfermidade, a tristeza, o lamento, o sofrimento e a morte, o que 
tem sido experimentado durante todos os séculos (KEEN, 1964, p. 
11). 

 
 Ambrosius Karol Ruf (1978, p. 13), teólogo moderno, escritor e pensador 

católico, sugere um conceito de pecado apresentando-o a partir de várias 

perspectivas: 

 
O conceito de pecado aponta para quatro elementos que 
constituem as suas características básicas, a saber: perspectiva 
antropológica, perspectiva ética, perspectiva teológica e 
perspectiva psicológica: 
1. Pecado é uma ação. Normalmente por pecado entende-se uma 
ação que pode ser vista e descrita, embora também o ato 
meramente interior mereça a qualificação de pecado (perspectiva 
antropológica). 
2. Pecado é uma ação má. Por ação má entende-se toda ação 
contrária a uma ordem que determina o que deve ser (perspectiva 
ética). 
3. O pecado se dirige contra Deus. A ordem não é arbitrária, não é 
mero pacto, mas é fixado por Deus. Sob este aspecto o pecado é 
facilmente entendido como ofensa a Deus. Ele aparece como o 
autor da ordem, revelando nas leis (lei natural ou disposições 
positivas) a sua vontade (perspectiva teológica). 
4. Pecado é uma ação que procede da decisão livre do homem. O 
homem é responsável por esta ação; a ação errada culpa-o, e ele 
deve arcar com as consequências de sua ação (perspectiva 
psicológica). 

 
 A palavra “pecado”, em suas várias formas e aspectos, é usada mais de 250 

vezes nas Escrituras Sagradas. 

 
As Escrituras apresentam para o pecado algumas palavras nas 
línguas originais as quais são a ideia de “errar o alvo”. Todo pecado 
é desobediência a Deus, transgressão de seus Mandamentos, falta 
de conformidade com a Lei Bendita e Vontade Santa. Existem 
vários termos para designar a ideia de pecado, de pecaminoso, de 
pecar. Na língua hebraica, “hattath” significa extraviado. “Peshs” 
significa “rebelião”, “transgressão”; “Awon” significa perversão; 
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“resh’s” cuja tradução é “impiedade”; “ra” é a expressão da ideia do 
“mal” [sic] (PEREIRA, 1980, p. 14). 

 
 Se o hebraico, no Antigo Testamento, é tão rico em termos e expressões 

que caracterizam e definem o pecado, o Novo Testamento, escrito originalmente 

em grego, não está atrasado, pois vários vocábulos gregos são usados como 

representativos de pecado: 

 
“Anomia”: é o pecado da ilegalidade ou fala de conformidade com 
a lei. Neste sentido o pecado representa um estado desordenado e 
confuso de rebelião contra Deus. Um texto clássico a este respeito 
é 1João 3:4, que diz: “Todo aquele que pratica o pecado, também 
transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei (anomia) 
[...]”. 
“Asebéia”: este é o pecado da separação. A pessoa que comete 
este pecado adquiri um caráter diferente do caráter de Deus [...] 
(Rm 1:18). 
“Harmartema”: este é o pecado da desobediência. Se anomia é a 
falta de conformidade com a lei, o pecado de “Harmartema” é a 
desobediência aos mandamentos da lei divina como o adultério ou 
a fornicação (1Co 6:18). 
“Adikia”: esta palavra significa: encurvada, perversidade do que era 
reta; é o pecado [...] resultante de atos pervertidos [...] (2Tm 3:1 e 
2). 
“Harmartia”: esta palavra é usada no Novo Testamento para 
expressar o pecado em geral ou em particular uma ofensa que se 
comete contra Deus, destacando a culpabilidade que esta produz 
sobre a pessoa que comete [...] (At 2:38; Jo 9:41; Rm 5:12) [sic] 
(VELOSO, 1981, p. 87-88). 

 
 A rasa compreensão acerca do “pecado” e de seus significados explica muito 

sobre nosso problema teológico e moral. O princípio do pecado – a corrupção moral 

da natureza humana de inclinação ao mal e a angústia desesperada desta por 

causa da depravação do pecado – são largamente ignorados pelos seres humanos, 

tanto cristãos como não cristãos. Atos de crueldade, traição e blasfêmia têm-se 

tornado tão comuns que estarmos todos endurecidos, insensíveis e 

despreocupados quanto à poluição iníqua que engolfa uma geração e ameaça 

destruição. 

 O pecado é a coisa mais amada e a coisa mais odiada em todo o mundo. O 

amor pelo pecado tem arruinado multidões de homens e mulheres de espírito, alma 

e corpo. 
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Uma opinião popular é que o crime e o pecado são termos 
sinônimos. Muitos pensam que o pecador deve ser aquele que é 
fora da lei e procurado pela polícia. É verdade que todos os tais são 
pecadores. Mas é igualmente verdade que todos os que estão fora 
das prisões e penitenciárias são igualmente pecadores. Seu grau 
de devoção ao pecado pode diferir, mas cada membro da raça de 
Adão é um servo do pecado (KEEN, 1960, p. 5). 

 
 O pecado é contra Deus. Iniciou-se com a rebelião no Jardim do Éden e 

manifesta-se como desobediência a Ele, ignorando sua santidade e amor. O 

pecado apresenta-se em sua dimensão religiosa como rebelião do homem contra 

Deus ou sua tentativa para usurpar o lugar de Deus: 

 
O pecado, todo pecado, é uma recusa da criatura que não aceita 
sua condição mortal e pretende imortalizar-se, pelo seu próprio 
esforço. “Jamais morrereis!” Todo pecado é uma pretensão e 
endeusamento próprio: “sereis como Deus”. É a criatura que 
pretende ser Deus e recusa toda norma objetiva e absoluta de valor 
moral (TERRA, 1979, p. 28). 

 
 Os profetas do Antigo Testamento, além de trataram da doutrina de Deus, 

preocuparam-se também com a doutrina do pecado. Para Amós, o profeta da 

retidão, o pecado era “iniquidade, perversão e injustiça”: 

 
Oséias concebia o pecado como alienação de Deus, tanto coletiva 
como individualmente. [...] As verberações constantes e incisivas 
de suas profecias consistiam em recriminar os erros e o mal que o 
povo estava cometendo e, por isso mesmo, uma ofensa contra 
Deus. [...] Para Isaías, o pecado consistia no orgulho e na 
insensibilidade dos homens em não aprenderem os ensinamentos 
e a vontade de Deus. [...] Todos os profetas observaram o pecado 
como um ato de infidelidade, de impiedade, algum erro de conduta, 
falsa concepção do Deus verdadeiro, o Jeová dos Exércitos 
(PEREIRA, 1980, p. 17). 

 
 Pecado é desregramento, falta de conformidade, desejo ou disposição, 

egoísmo, transgressão, iniquidade, erro, incredulidade e errar o próprio alvo. 

 
Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o pecado é 
considerado principalmente uma brecha ou rompimento de 
relações entre o pecador e o Deus pessoal. [...] O pecado 
manifesta-se de muitos modos, mas o pensamento primordial, 
envolvido em todos esses modos, é o desvio do pecador da 
vontade de Jeová. Havia efetivamente a transgressão da lei de 
Deus, mas era de Jeová a lei. Havia formas de egoísmo, mas essas 
em sua própria essência eram a exaltação do “eu” contra Jeová. 
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Havia a disposição pecaminosa, o motivo errado, mas tudo isso 
consistia principalmente do afastamento entre o coração humano e 
Jeová (BANCROFT, 1979, p. 201). 

 
 Dessa forma, ao longo da história, vários homens têm sugerido suas 

definições de pecado. Seria importante transcrevê-las dentro deste capítulo, o qual 

aborda esse assunto: 

 

L. Keyser assim o define: pecado é qualquer princípio, estado, ou 
ato que é contrário à lei do direito, ou à lei moral de Deus. [...] João 
Wesley assim definiu o pecado: pecado é a transgressão voluntária 
de uma lei conhecida. [...] Witzch, definiu: pecado é uma segunda 
natureza, um estado de degeneração. [...] W. N. Clarks: pecado 
consiste em colocar o homem à vontade, ou o seu “eu” acima do 
amor e dos deveres. [...] A. B. Langston: pecado, no sentido mais 
lato, é um estado mau da alma ou da personalidade [sic] 
(PEREIRA, 1980, p. 14). 
  
Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a 
experiência do pecado é uma destruição das relações com Deus, 
com o próximo e com a Natureza e é um desvio do objetivo ou 
missão que Deus estabeleceu para a pessoa humana vivente 
(VELOSO, 1981, p. 89). 

 
 Os municípios, estados e nações são separados por fronteiras. Deus colocou 

uma fronteira entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, entre o bem e 

o mal. Ultrapassar essa linha, do lado certo para o errado, em qualquer ocasião e 

em qualquer lugar, é pecado. 

 O pecado fez o homem perder o paraíso, aquele estado de harmonia e união 

entre Deus, humanidade e criatura. Este pecado afasta o ser humano da presença 

misericordiosa de Deus e é o começo de todos os sofrimentos. O ser humano, 

afastado de Deus, não pode sozinho guardar a harmonia da criação. Sem o auxílio 

do Criador, ele não pode manter o equilíbrio, tornando-se, assim, escravo da 

desordem, que é resultado de seu pecado, já que lhe tira a força da subsistência – 

justamente o ser humano que é a coroa da criação, e ao qual devem estar sujeitas 

as criaturas. 

 A desunião com Deus produz a discórdia entre os homens: o sujeito se irrita 

com o seu irmão e acaba matando-o. Começa a catástrofe; todo mal radica no 

pecado; ele é o motivo da desfiguração da linda criação (RUF, 1978, p. 40-41).  
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3 A DIVINDADE E IMPORTÂNCIA DO ESPÍRITO SANTO 

 

 O Espírito Santo, embora mencionado mais de 300 vezes nas Escrituras 

Sagradas, e estando registrado em quase todos os livros da Bíblia, tem sido 

deveras ignorado pelos próprios cristãos. Muitos falam frequentemente acerca do 

Pai e do Filho, mas raramente falam do Espírito Santo. Talvez alguns temam 

conhecê-lo por acharem a busca por demais dispendiosa. Outros o receiam por 

sentimentos conflitantes entre suas conveniências pessoais e os anelos do Espírito 

e, por isso, o ignoram. 

 Para compreendermos o Espírito, necessitamos de uma correta relação com 

Ele, submetendo-nos à sua vontade, pois quem conhece o Espírito poderá muito 

bem entender acerca do Pai e do Filho, visto que o Espírito Santo revela tanto o 

Pai como o Filho. Assim, para entendermos a deidade e a importância do Espírito 

Santo, usaremos a Bíblia como ponto de referência, lembrando que a própria Bíblia 

existe por inspiração do Espírito Santo (2Pe 1:21). 

 
A estatística mostra que a palavra espírito, “ruach”, aparece 389 
vezes no Antigo Testamento. Em 113 destes casos a palavra 
significa “vento”. 136 vezes ela designa o Espírito de Deus e em 
116 casos ela significa o espírito do homem; 10 vezes “ruach” se 
refere aos animais, 3 vezes aos ídolos (BRANDT, 1977, p. 124). 

 

O termo “espírito” (em grego – “pneuma”) [...] Aparece 375 vezes 
em todo o Novo Testamento, sendo que 175 em Paulo. [...] 
Consultando os léxicos gregos, separamos para o termo “pneuma” 
as seguintes acepções: vento, sopro, hálito, suspiro, conhecimento 
e volição sobrenatural. Em suma, poder-se-ia reduzir a significação 
de “pneuma” a: Princípio pensante no homem [...] atividade do 
Espírito Santo no homem [...] pessoa do Espírito Santo, 
denominada também Espírito Santo de Deus, Espírito de Cristo, 
Paráclito. “Paráclito” insinua a conotação de auxiliar, defensor, 
advogado, protetor, assistente, consolador, conselheiro, título que 
e atribui também a Cristo [sic] (VAZ, 1973, p. 67-8). 

 
 Podemos, assim, ver a amplitude dos termos ruach e pneuma em toda a 

Bíblia, ricos em significado, mas apontando para a divindade em muitas das 

ocasiões em que aparece nas Escrituras Sagradas. 
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 A maioria dos estudiosos cristãos aceitam a ideia de que o Espírito Santo é 

Deus, como é Deus o Pai e Deus o Filho. Dogmatizou-se o conceito com a 

Santíssima Trindade, também chamada de Deus Triúno, etc. 

 
O Espírito Santo se reconhece como parte da Trindade. A palavra 
“Deus” em Hebraico é “ELOHIM”, palavra que não é singular, mas, 
sim plural de três pessoas. A forma dual, de duas pessoas, seria 
“ELOHAYIM”. A forma plural, representando três ou mais é 
“ELOHIM”. Porém, com esta forma se usa sempre o verbo singular, 
de modo que resulta três pessoas em um só Deus (ENGELMANN, 
1958, p. 8). 

 
 Quando nos deparamos também com o termo “espírito”, em grego pneuma, 

temos boas surpresas: 

 
A palavra grega traduzida como “espírito” é pneuma [...] Visto que 
esta palavra está no gênero neutro na língua grega, os pronomes 
referentes a ela normalmente deveriam estar também no gênero 
neutro, segundo as leis da língua grega. Contudo, em o Novo 
Testamento, são usados pronomes masculinos em vez de neutros, 
e devem ser traduzidos por um pronome português apropriado. 
Exemplo deste uso pode ser notado em João 15:26 [...] “O 
consolador, [...] o Espírito da Verdade. [...] Esse [...]. Note que o 
Espírito aqui é tratado como Pessoa, como revela o uso do 
pronome masculino (compare também com Jo 16: 6 e 7). Isto 
significa que quando os crentes são guiados pelo Espírito (Rm 
8:14), não são dirigidos por alguma força fria e implacável, mas por 
um Hóspede Celestial, caloroso, compassivo e sapientíssimo, que 
conhece todas as curvas do caminho, e sente os nossos mais 
profundos anseios (PICKERING, 1981, p. 6 e 7). 

 
 O Espírito Santo tem uma personalidade. Sendo uma Pessoa como o próprio 

Deus, ele é um ser pessoal, pois pode conhecer e ter vontade (Rm 8:27; 1Co 2:11; 

12:11 etc). 

 
A pergunta que poderíamos levantar é esta: na perspectiva de 
João, o Espírito sendo descrito como ‘o outro Paráclito’, terá 
simplesmente a função de continuador da Obra de Cristo? Não! 
João vai mais longe! Em 14:18, o Jesus de João diz: ‘Não vos 
deixarei órfãos, voltarei para vós outros’. Estamos convencidos de 
que a melhor interpretação aqui é aquela que afirma que esta volta 
de Cristo, esta nova presença do Senhor, se refere à Sua presença 
entre os seus, após a Sua ressureição. Esta nova presença é tão 
concreta que é descrita como o contrário de orfandade! [...] No 
verso imediatamente anterior, João fala da habitação do Espírito 
entre os seus. Os versículos 17 e 18 afirmam a mesma verdade: a 
permanência do Espírito na comunidade cristão possibilita, 
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automaticamente, a presença do Senhor entre os seus (CESAR, 
1975, p. 20). 

 

 Também se atribui ao Espírito Santo atividades pessoais. Contende com o 

homem (Gn 6:3) e ensina (Jo 14:26). Sabemos que Ele testifica de Cristo (Jo 15:26) 

e testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus (Rm 8:16), reprova (Jo 

16:8), guia (Jo 16:13; Rm 8:14), consola (At 9:31), ajuda-nos em nossas fraquezas 

(Rm 8:26).  Vemos o Espírito Santo no papel de um intercessor, agindo assim pelos 

santos (Rm 8:26 e 27). Ele também esquadrinha o profundo de Deus (1Co 2:10), 

santifica (Rm 15:16), ordena (At 16: 6 e 7).  

 É possível tratá-lo pessoalmente. Em efeito, é possível mentir para Ele (At 

5:3), também é possível resistir a Ele (At 7:51), blasfemar dele (Mt 12:31 e 32), 

constristá-lo, ou seja, magoá-lo (Is 63:10; Ef 4:30) e até “apagá-lo” (1Ts 5:19). 

 
Parece-nos, pois, haver forte evidência de que o Espírito de Deus 
possui os poderes fundamentais, um ser pessoal – a inteligência, a 
discriminação moral e o propósito. Deve isto ser verdade, se Deus 
é uma pessoa, e o Espírito de Deus é o próprio Deus entrando no 
mundo nosso para realizar Seus propósitos. E este é o conceito que 
do Espírito encontramos nos dois Testamentos, o Antigo e o Novo. 
E tal conceito tem sido sustentado pela teologia ortodoxa: o Espírito 
Santo é Deus, assim como o Pai e também o Filho. O Espírito, 
portanto, não é uma influência que Deus envie ao mundo, mas é o 
próprio Deus atuando no mundo e na vida humana (CONNER, 
1960, p. 204). 

 

 Como se pode notar, há um relacionamento nominal entre o Pai e o Filho 

como o Espírito Santo. Os nomes sublinham as suas qualidades de um modo 

completo.  

 

3.1 Atributos divinos do Espírito Santo 

 

 O Espírito Santo não é somente uma pessoa. Ele é a terceira Pessoa da 

Deidade. Ele é Deus. Sem o Espírito Santo na Deidade não poderia haver trindade. 

Apartados da crença da Trindade, não podemos ser considerados ortodoxos. Deus 

se tem revelado a nós em sua Palavra como uma Trindade – Pai, Filho e Espírito 

Santo. Os três são co-iguais [...]. 
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 Quatro argumentos põem em evidência a divindade do Espírito Santo: (1) 

Atributos de caráter possuídos somente por Deus são atribuídos ao Espírito Santo; 

(2) Atos que somente a Deus são possíveis, são reputados como vindos do Espírito 

Santo; (3) O Espírito Santo é reunido ao Pai e ao Filho de tal maneira que se torna 

necessário reconhecer Sua divindade e (4) a Bíblia declara (KEEN, 1960, p. 15) 

que o Espírito Santo é Deus, mostrando claramente seus atributos divinos: 

Onisciência: 1Coríntios 2:10 e 11; Onipresença: Salmo 139:7; João 14:17; 

Onipotência: Zacarias 4:6; Salmos 104:30; Verdade: 1João 5:6; Grandeza 

insondável: Isaías 40:13; Eternidade: Hebreus 9:14; Igualdade com Deus: 

1Coríntios 2:10; Ele é Deus: João 4:24; Atos 5:3 e 4. 

 
Temos necessidades de crer, perceber e apreciar estas grandes 
verdades. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. 
O Espírito Santo habita em nossos corpos. Nossos corpos são 
templos do Espírito Santo. Ele quer exercer controle absoluto sobre 
mim e ti. A medida de nossa obediência determinará a medida de 
sua plenitude (KEEN, 1960, p. 18). 

 
As Escrituras Sagradas declaram que Ele é revelador de toda 
verdade, o agente ativo em todas as obras de redenção, e do 
princípio ao fim o instrumento de Graça na experiência da salvação. 
Nele, através dEle e por Ele está o poder que salva. Iluminação e 
convicção, arrependimento e regeneração, certeza e santificação, 
são todos obra de Deus, o Espírito Eterno. Ele é a fonte perene de 
sabedoria e poder para a Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo, 
habitado e controlado pelo Espírito. Ele dirige, dá energia e 
controla. Do começo ao fim, pois, esta dispensação é a 
dispensação do Espírito (CHADWICK, [19-], p. 2). 

 
3.2 O Espírito Santo e Jesus Cristo 

 

 Lucas 1:35 mostra que a encarnação de Cristo foi um envolvimento do 

Espírito Santo. Jesus foi concebido em Maria por envolvê-lo à sombra do Espírito. 

Isto comprova que desde a concepção de Maria foi marcante a atuação do Espírito 

Santo na vida de Jesus. 

 Lucas 2:40 fortalece-nos da certeza de que o desenvolvimento e crescimento 

do menino Jesus foi dirigido pelo Espírito. 

 Isaías 11:2 é uma profecia messiânica 700 anos antes do nascimento de 

Jesus. Cumpriu-se surpreendentemente na vida do Filho de Deus. O clímax foi o 



13 

batismo no Rio Jordão (Jo 3:16). Após o batismo, o sinal revelador a João Batista 

indicou-o como o “Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (Jo 1:29-32). 

 Em João 3:34, Jesus Cristo conheceu a plenitude do Espírito. Como nenhum 

outro, Jesus recebeu o Espírito Santo sem medida. Sob nenhum pretexto Jesus 

cedia. Sob nenhuma coerção, sua vida foi uma direção só! Ele amalgamou-se de 

tal maneira ao Espírito que sua vontade era sempre fazer a vontade de Deus (Jo 

4:34). Por isso, Ele foi guiado pelo Espírito como nenhum outro. 

 Em Isaías 42:1, Ele foi sustentado pelo Espírito no deserto. Não agia por 

impulso. Sua vida em jogo no deserto estava à mercê de Satanás. O Espírito Lhe 

valeu dando-lhe forças, coragem, lembrando-lhe promessas e confiando-lhe poder 

pela Palavra para resistir ao tentador (Mt 4:4-7,10). 

 Em Lucas 4:18 e 19, suas atividades eram sempre dirigidas pelo Espírito 

Santo. Não ia a um lugar meramente para satisfazer a um contentamento pessoal, 

como acontece conosco algumas vezes. Suas andanças, suas viagens, suas 

mensagens, seus milagres, enfim, toda sua atividade febril teve uma direção só: a 

direção do Espírito Santo. 

 Durante todo o seu ministério, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. 

Entregou-se sem reservas. Abriu mão de suas próprias inclinações. Não tinha maior 

desejo de morrer aos 33 anos do que qualquer um de nós teria. Com efeito, Ele 

pediu ao Pai que passasse o cálice (Mt 26:39). Mas preferia morrer aos 33 anos a 

contrariar a vontade do Pai no mínimo que fosse. A obra de Jesus, tal como deve 

acontecer conosco, seu ministério e seus milagres foram levados a cabo mediante 

a direção do Espírito Santo. Do berço da manjedoura improvisada à malfadada 

cruz, sua vida foi dirigida pelo Espírito. 

 Romanos 8:11 e 1Pedro 3:18. Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo. 

Assim, o Espírito o acompanhou do berço à sepultura. Não há uma vida tão 

exemplificada pela atuação o Espírito como a de Jesus de Nazaré. Podemos 

perceber nas estrelinhas que, neste momento, Deus deseja que a vida de cristãos 

fiéis seja uma dinamização pelo Espírito. Se todos compreendessem sua 

dependência do Espírito Santo haveria muito mais vitórias. Não resistiríamos ao 

Espírito e não cometeríamos jamais o pecado contra o Espírito Santo. 
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3.3 O Espírito Santo e o homem 

 

 Efetivamente o Espírito Santo esteve no princípio da criação do homem na 

face do planeta Terra (Gn 1:2 e 26). No Gênesis do homem, foi o Espírito Santo 

que deu fôlego de vida ao homem (Jó 33:4). Não há vida inerente no homem e é 

sempre o Espírito Santo que lhe dá a vida. Desde a fecundação até ao nascimento 

corre pela vida toda essa permanente dotação vinda ao homem pelo Espírito Santo. 

Nenhum ser humano independe do sopro divino. Esta fabulosa máquina que está 

em constante movimento, trabalha, come, dorme através de uma operação diária 

do Espírito Santo. 

 Com a entrada do pecado no mundo e, ao mesmo tempo, no coração do 

homem, a vida do homem ficou limitada a uma esfera muito inferior, tendo agora 

diante de si o presságio da morte. O homem more não apenas por uma disfunção 

biológica, mas por causa do pecado. Com uma inclinação para o mal e, 

efetivamente, contrária aos apelos da divindade, aí entra o Espírito Santo como o 

Agente Divino para convencer o homem a voltar para Deus, voltando assim ao seu 

estado edênico. 

 Em 1Pedro 1:21, o Espírito usou o próprio homem como veículo de 

comunicações; e surgiram os profetas e apóstolos e, finalmente, a igreja. Esta igreja 

é o veículo para anunciar o evangelho ao mundo. A igreja é obra do Espírito Santo. 

Não se pode desvincular a igreja do Espírito Santo. 

 É pelo mesmo Espírito que homens e mulheres são convencidos a voltar. 

Arrependido, confissão, perdão, conversão, e novo nascimento são obras do 

Espírito Santo. Ele veio para “convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo” 

(Jo 16:8). 

 Ele veio como o “Outro Consolador”, o Paráclito, palavra grega para 

Consolador ou Confortador (Jo 14:16), que quer dizer: “alguém chamado para estar 

ao lado de outrem”. Ou para tomar o seu lugar ou ajudá-lo em qualquer emergência 

que surja; daí o correto significado de advogado ou conselheiro. 

 João 14:26 e 16:13 mostram que o Espírito Santo veio para ensinar, lembrar 

e guiar em toda a verdade. 
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 Atos 2 e 1Coríntios 12 demonstra que o Espírito Santo capacita os homens 

para a grande tarefa de evangelização do mundo, dando aos homens poder e dons 

especiais. 

 Efésios 1:13 e 4:30 mostra que no Espírito Santo as pessoas são seladas 

pela fé para o dia da redenção em Cristo. 

 O que é importante neste relacionamento do Espírito Santo com o homem é 

a significativa transformação que ocorre no homem que se submete ao poder do 

Espírito; torna-se um crente; um homem de fé. A salvação do homem é pela fé. O 

mérito da salvação reside no fato de Cristo ter morrido na cruz em favor do homem. 

A ação do Espírito é fazer o homem aceitar esse ato como substituto da justiça do 

próprio homem.  

 Sem o Espírito Santo, o cristianismo seria uma mera religião de formas 

exteriores. E o cristianismo não é apenas uma religião, mas a vida de uma pessoa 

na vida do homem. Isto é obra do Espírito; testificar com o nosso espírito de que o 

sacrifício de Cristo é superior e único meio de reconciliação com Deus. É o espírito 

Santo que aplica o plano da redenção na vida do pecador tornando-o redimido. É 

o Espírito Santo que faz o pecador aceitar o plano e o faz retornar ao estado 

edênico de relacionamento com Deus pela fé. De pecador, o Espírito torna-o um 

justo; de justo a santo; de santo a glorificado por ocasião da segunda vinda de 

Cristo (Jo 14:1-3). 

 Diante desta realidade patente, o homem deve atender ao apelo do Espírito 

Santo, “enchendo-se do Espírito Santo” (Jo 7:38-9), não resistindo à sua voz e à 

sua obra para não cair. Como os judeus, no pecado de blasfêmia contra o Espírito 

Santo. 
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3 OPOSIÇÃO E PECADO CONTRA O ESPÍRITO SANTO 

 

3.1 Pecado contra o Espírito Santo 

   

 A Bíblia apresenta vários textos mostrando a seriedade do pecado contra o 

Espírito Santo. No entanto, há textos específicos e claros sobre o assunto: 

“Portanto eu vos digo: todo o pecado e blasfêmia será perdoada aos homens, mas 

a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser 

alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado, mas, se alguém falar 

contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro” 

(Mt 12: 31 e 32). 

 O evangelista São Marcos, registrando as palavras de Jesus sobre o 

assunto, diz: “Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos 

filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem; qualquer, 

porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu 

do eterno juízo” (Mc 3: 28 e 29). 

 Já o evangelista Lucas resume as palavras de Cristo em um verso: “E a todo 

aquele que disser uma palavra contra o filho do homem ser-lhe-á perdoada, mas 

ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado” (Lc 12:10). “A 

palavra ‘blasfêmia’, vem do grego e pronuncia-se ‘blasfemia’. No grego clássico 

significa primeiramente: difamação ou falar mal em geral; uma palavra 

desrespeitosa, ímpia, irreverente, proferida contra Deus” (PEREIRA, 1980, p. 14). 

 Arnaldo Marques Soveral (1969, v. 2, p. 577) define a palavra blasfêmia do 

seguinte modo: 

 
Blasfêmia – expressão ou palavra que ultraja, ofende a religião ou 
a divindade; ofensa, calúnia ou ultraje a uma pessoa idônea, 
respeitável; disparate, absurdo. Na Teologia Cristã, chama-se 
blasfêmia uma alocução injuriosa ou contumeliosa proferida contra 
Deus e Suas criaturas consideradas na Sua relação de 
dependência para com o Criador: É pecado mortal (“ex totó genere 
suo”). Classificam-se as blasfêmias em diretas e indiretas, 
conforme se intenta ou não a desonra da divindade; e também em 
heréticas, imprecativas e contumeliosas [sic]. 
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 Nos evangelhos de Mateus e Marcos fala-se em “pecado contra o Espírito 

Santo” (BERGSTROM, [19-], v. 4, p. 768). Já o teólogo e escritor B. H. Carrol (1966, 

p. 450) dá uma definição técnica do termo: 

 
(...) blasfêmia – esta é estritamente uma palavra grega composta, 
que tem sido transferida ao nosso idioma. Na literatura grega é 
muito familiar e se usa com frequência. Seu significado está 
completamente estabelecido. Segundo a etimologia estrita, é uma 
ofensa de linguagem, isto é, de palavras enunciadas. Literalmente, 
como verbo, significa falar mal ou injuriosamente contra alguém [...]; 
como substantivo significa detração ou calúnia. Digo que significa 
difamar a alguém, seja ao homem ou a Deus. No seu uso tanto na 
Septuaginta quanto no Novo Testamento, a palavra se aplica tanto 
ao homem como a Deus [sic]. 

 

3.2 Oposição ao Espírito Santo 

 

 As Escrituras Sagradas têm vários versos mostrando o homem se opondo 

ao Espírito Santo, contendendo, contristando, rejeitando, resistindo ao toque do 

Espírito. 

 

3.2.1 Gênesis 6 

  

 “Então disse o Senhor: não contenderá o meu Espírito para sempre com o 

homem; porque ele também é carne; porém os seus dias serão centro e vinte anos” 

(v. 3). O verso citado reporta-se aos antediluvianos, pouco mais de 16 séculos 

depois da criação, quando a humanidade estava corrompida pelo pecado e cheia 

de maldade. 

 “E viu o Senhor a maldade do homem se multiplicar sobre a terra e toda a 

imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente” (v. 5). O 

contexto do capítulo evidencia que a prática do pecado é uma afronta ao Espírito 

Santo. É contender com o Espírito Santo. 

 Outra grande verdade revelada no capítulo é de que há um limite de 

tolerância do Espírito Santo para com a contínua maldade do homem. No caso 

daquela geração, foi estabelecido que seriam “cento e vinte anos”. 
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 O Espírito Santo é quem convence o homem “do pecado, da justiça e do 

juízo” (Jo 16:8) e o converte, mas afronta contínua do homem para com o Espírito 

Santo não pode continuar para sempre. 

 

3.2.2 Salmo 51 

  

  “Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito 

Santo” (v. 11). O caso de Davi, relatado na Bíblia, em que ele adulterou com Bate-

Seba e ainda foi o autor intelectual da morte de seu esposo Urias, o Heteu (2Samuel 

11), é um caso típico de que o pecado é uma afronta direta ao Espírito Santo; tanto 

assim que Davi no Salmo 51, que é um salmo de confissão e arrependimento, 

mostra o temor de ter o Espírito Santo retirado de sua vida; e clama a Deus 

arrependimento “não retires de mim o teu Espírito Santo”. Isto confirma que a 

prática do pecado pode resultar no pecador ter o Espírito Santo retirando de sua 

vida e ainda ser lançado fora da presença do Senhor Deus (v. 11). 

 

3.2.3 Isaías 1 

  

  “Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de 

malignos, dos filhos corruptores; deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de 

Israel, voltara para trás” (v. 4). Este texto merece consideração, pois entre outras 

coisas, aparece o povo blasfemando “do Santo de Israel”. Embora já tenhamos 

visto a definição de blasfêmia anteriormente, encontramos aqui algumas atitudes 

do povo de Israel que levaram o profeta a defini-las como blasfêmia ao “Santo de 

Israel”. E que atitudes foram estas?  “[...] Povo carregado de iniquidade [...] 

deixaram ao Senhor [...] Voltaram para trás”. 

 Devemos então ter em mente a posição do profeta, inspirado por Deus, de 

que “deixar ao Senhor” e “voltar para trás” é blasfemar do Santo de Israel, é 

blasfemar do Espírito Santo, pois o Espírito Santo é quem nos traz para o caminho, 

para a salvação. Sair deste caminho, é voltar para trás; é abandonar ao Senhor, é 

blasfemar do Santo de Israel, que é quem nos “guia em toda a verdade” (Jo 16:13). 
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3.2.4 Isaías 63 

 

 “Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo; pelo que lhes 

tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles” (p. 10). Quando um povo se 

“rebela” contra a voz do “Santo de Israel”, contrista o Espírito Santo e o próprio 

Espírito se lhe torna em inimigo, é o que nos apresenta o verso mencionado. 

 
Israel se rebelou persistentemente contra os profetas de Deus, e ao 
fazerem tal, vexaram o Espírito de Deus (Is 63:10). Foi o próprio 
pecado de Israel que provocou seu colapso nacional e seu 
cativeiro. É entristecer o Espírito Santo e não ouvi-Lo em sua 
mensagem, seja ela dada pelo próprio Espírito Santo no íntimo do 
coração, ou através dos seus profetas [sic] (KEEN, 1960, p. 84). 

  
3.2.5 Atos 5 

 

  “Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para 

que mentisses ao Espírito Santo? [...] Não mentiste aos homens, mas a Deus [...] 

Ananias ouvindo estas palavras, caiu e expirou” (v. 3-5). Isto mostra a perfeita e 

sólida atmosfera espiritual vivida pela igreja cristã no primeiro século. Era o próprio 

Espírito Santo quem dirigia e orientava a igreja e a revestia de poder. “Mas quando 

vier aquele espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade” (Jo 16:13).  

 O “Espírito da Verdade” estava sendo insultado por uma tremenda “mentira”. 

E aqui outro ponto importante precisa ser considerado, pois quem mentir ao Espírito 

Santo é digno de morte, de eterno juízo, pois está mentindo “não aos homens, mas 

a Deus”. 

 

3.2.6 Atos 7 

 

  “Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido; vós sempre 

resistis ao Espírito Santo; assim vós sois como vossos pais” (v. 51). 

 
O que o primeiro mártir do cristianismo queria dizer era o seguinte: 
“vós resistis ao Espírito Santo, opondo-vos à mensagem trazida 
pela autoridade de Deus e inspiração do Espírito Santo. Resistis à 
mensagem trazida por Moisés, pelos profetas, pelo Salvador Jesus, 
pelos apóstolos. Todos, pela infalível instrumentalidade do Espírito 
Santo, trouxeram a mensagem de salvação, a que agora 
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obstinadamente resistis como vossos pais fizeram no passado 
(KEEN, 1960, p. 84). 

 
 Isto significa que resistir à mensagem de Deus enviada por seus profetas, 

apóstolos, pastores, pregadores, mensageiros, é resistir ao próprio Espírito Santo. 

 

3.2.7 Efésios 4 

 

  “E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o 

dia da redenção” (v. 30). 

 
A Escritura mostra claramente que o Espírito Santo é uma Pessoa. 
Um argumento em favor da Sua personalidade é o fato de que Ele 
tem emoções. Em nenhum outro campo isto é verificado mais 
definitivamente do que ao considerar os pecados que podem ser 
cometidos contra Ele. Você não pode blasfemar contra uma 
influência, ou entristecer uma influência. Estas coisas poder ser 
feitas contra pessoas (PICKERING, 1981, p. 82). 

 
 Entristecer ao Espírito Santo é permitir que o ‘espírito do mundo’ ocupe o 

lugar que é dele em nossa vida. É ter uma vida e ações incompatíveis com a 

essência do próprio nome dele: “Santo”. É acalentar na alma o indiferentismo e a 

negligência àquilo que Ele pede de nós. 

 

3.2.8 1Tessalonicenses 5 

 

 “Não extingais o Espírito” (p. 19). Ou “não apagueis o Espírito”. O Espírito 

Santo é a suprema fonte da verdadeira devoção. Ele acende a chama da piedade 

em cada alma. Ele aquele os corações, queimando assim os pecados e preparando 

as pessoas para receberem o evangelho eterno, o evangelho da salvação. 

 Opor-se ao poder, à graça salvadora do Espírito, seria uma das maiores 

ingratidões para com a Divindade, seria apagar, extinguir, afastar a presença do 

Espírito Santo da própria vida. 

 
É possível apagar o Espírito em relação à oração. Note 
1Tessalonissences 5:17. O Espírito nos predispõe a orar. Se 
recusarmos essas predisposições, teremos apagado o Espírito, e a 
nossa vida espiritual será empobrecida. Não é desculpa dizer que 
estamos muito ocupados [sic] (PICKERING, 1981, p. 82). 
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3.2.9 1Coríntios 3 

 

  “Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita 

em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o templo 

de Deus, que sois vós, é santo” (v. 16 e 17).  

 A presença do Espírito Santo em nosso corpo torna-o santo. Manchar esse 

corpo pela prática do pecado, pela condescendência com o mundo, seguindo a 

concupiscência da carne, é uma afronta ao Espírito Santo que nele habita; e há o 

veredito divino: “se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá”. 

 O apóstolo Paulo, na mesma epístola, complementa o valor do Espírito 

Santo em nosso corpo: “ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito 

Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 

Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois a Deus” (1Co 6:19 e 20). 

 Falar com este princípio é um desrespeito à presença do Espírito; e, como 

resultado, “Deus o destruirá [...]”. 

  

3.2.10 Hebreus 3 

 

“Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não 

endureçais os vossos corações [...] Onde vossos pais me tentaram [...]. Por isso 

me indignei contra essa geração. [...] Assim jurei na minha ira que não entrarão no 

meu repouso” (v. 7-11). 

 Tentar o Espírito Santo, endurecer o coração ao apelo do Espírito, é imergir 

na desobediência e incredulidade, endurecendo o coração à distinta voz dele; tais 

pessoas, embora louvando ao Criador, o fazem apenas de lábios, mas têm o 

coração afastado, distante de Deus (Is 29:13). 

 Para estes, a sentença divina é: “não entrarão no meu repouso”. Portanto, 

endurecer o coração, tentar o Espírito, é ser excluído do grupo dos salvos, que 

herdarão o ‘reino da glória’. 
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3.2.11 Hebreus 10 

 

 “De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que 

pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do Testamento, com que foi 

santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça?” (p. 29). 

 O Espírito Santo é chamado o “Espírito da Graça” porque Ele confere o favor 

ou graça dos homens. Fazer agravo ao “Espírito da Graça” é conhecer a verdade 

em Jesus, mas não lhe entregar totalmente o coração, vivendo deliberadamente 

em pecado, desprezando assim o grande amor de Deus manifestado em seu Filho 

e dado a conhecer pelo Espírito Santo, o Consolador. 

 Grande castigo, portanto, receberá aquele que pecar fazendo agravo ao 

Espírito Santo. Assim, podemos sentir que as Escrituras Sagradas geralmente 

colocam o pecador na prática do pecado, afrontando o Espírito Santo, agravando-

o, tentando-o, entristecendo-o, resistindo-lhe e, por fim, extinguindo ou apagando 

o Espírito Santo. E o Evangelista Marcos diz: “qualquer, porém, que blasfemar 

contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será de eterno juízo” (Mc 3:29). 

 Melhor é atendermos aos apelos do Espírito Santo, porque na misericórdia 

Ele nos ama. Ele nos quer guiar “em toda a verdade”. Abramos a porta do coração 

para que Ele faça morada em nós, pois o nosso corpo é o templo, santuário do 

Espírito Santo. Não o extinguiremos de nossa vida, mas o manteremos como uma 

chama acessa e forte no interior de nossa alma e Ele sempre será nosso Guia, 

Conselheiro e Consolador. 
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4 TEOLOGIA CATÓLICA SOBRE O PECADO IMPERDOÁVEL 

  

 Dentro deste estudo interessa-se sobremaneira ver o ponto de vista da 

teologia católica sobre o pecado imperdoável ou blasfêmia contra o Espírito Santo, 

como também veremos em outros capítulos a posição da teologia protestante e da 

teologia adventista sobre o tema em estudo. 

 Para tomarmos o pensamento da teologia católica sobre o assunto, 

buscaremos os escritores e teólogos da Igreja Católica Apostólica Romana, nos 

vários livros em que discorrem sobre o tema em pauta: 

 
O concílio de Trento (1545-1563), ao prescrever que devem ser 
confessados todos os pecados mortais segundo o número, sua 
espécie, e as circunstâncias que mudam a espécie, ativou os 
estudos no sentido de uma maior especificação tanto no que se 
refere aos critérios como no que se refere à matéria grave ou leve. 
Os critérios que vêm consagrados nos catecismos têm mais ou 
menos as mesmas expressões: cometemos pecado, pecado 
mortal, se transgredimos a lei de Deus em matéria grave, com plena 
consciência ou deliberação e com plena liberdade (MOSER, 1976, 
p. 94). 

 
No que se refere à matéria grave, os manuais da Teologia Moral, 
levados pela concepção de que o confessor é um juiz, conseguiram 
estabelecer com impressionante clareza tudo o que é grave em si 
mesmo. [...] Traduzem determinações eclesiásticas e mesmo 
canônicas que obrigam subgrave e que portanto condenam os 
infratores às penas eternas. As vítimas eram, sobretudo, os 
sacerdotes. Eis alguns exemplos ilustrativos: constitui matéria 
grave a omissão de uma hora canônica de breviário; não colocar 
uma gota de água no vinho que vai ser consagrado; ler um livro que 
está no index; quebram o jejum eucarístico, mesmo que seja com 
uma gota de água, etc. ao todo teríamos 240 prescrições 
eclesiásticas que poderiam ser ocasião para um pecado mortal [sic] 
(MOSER, 1976, p. 94-5). 

 
 Ambrosius (apud RUF, 1978, p. 61), escrevendo em uma de suas obras 

sobre o pensamento que foi predominante na Escolástica primitiva, escreve: 

 
A Escolástica primitiva, por conseguinte, defendia a concepção de 
que a gravidade do pecado se determina por sua natureza. Era, 
porém, voz unânime igualmente de que pecado leve por natureza, 
em vista da situação psíquica do pecador, teria uma relação estrita 
com o pecado grave, no sentido de que o dispõe para ele ou se 
torna motivo para que o homem, em razão do prazer desmedido, 
impenitência ou atitude negligente, caia no pecado grave. 
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 Um pouco mais adiante, Ambrosius (apud RUF, 1978, p. 93) volta a se 

posicionar da seguinte maneira: 

 
(...) uma concepção do pecado que faça depender a eterna 
condenação de um pecador e sua eterna equiparação ao demônio 
é fato de que alguém transgrediu o mandamento da sexta-feira e 
sem poder confessar-se e arrepender-se de seus pecados, é 
surpreendido pela morte. 

  
 O escritor e teólogo Antônio Moser (1976, p. 93-94) analisando a posição de 

pais da Igreja e reportando-se ao Concílio de Trento e ao período anterior ao 

concílio, assim se expressa: 

 
(...) entretanto, não parece que no período anterior a Trento haja 
predominado a tendência de especificar quais seriam os pecados 
objetivamente “graves” e quais os objetivamente “leves”. Um Santo 
Agostinho, por exemplo, já tinha muito claro o perigo destas 
tentativas: “É muito perigoso determinar concretamente, o que é 
pecado grave e o que não é. Se perguntarmos pelos pecados que 
fecham a entrada do Reino dos Céus, nos defrontamos com uma 
questão muito difícil e arriscada. Embora me tenha empenhado 
nesta investigação, até agora nada consegui” [sic]. 

 
 Mas é interessante observar que já Orígenes apresenta três categorias de 

pecado que compara às feridas do corpo humano: feridas “leves”, feridas “graves” 

e feridas “incuráveis”.  

 Outro escritor católico, J. B. Libânio (1976, p. 72), demonstra o seu 

posicionamento dentro da linha do assunto em foco: 

 
(...) o ensinamento tradicional afirma que cada ação feita livremente 
com ciência da gravidade da matéria, é pecado mortal, com todas 
as suas consequências teológicas: perda da amizade com Deus, 
exclusão da mesa eucarística, condenação eterna. 

 
 Antonio Moser (1976, p. 94-5), citando O’Shea, apresenta em sua obra, O 

Pecado Ainda Existe?, a distinção entre quatro espécies de pecado: 

 
[...] Quatro espécies de pecados: mortal, sério, venial e livre. O 
pecado mortal seria aquele de 1Jo. 5:16, o pecado que leva à 
morte, implicando na perda definitiva da graça; o pecado sério 
também implica na perda da graça, embora não definitivamente. A 
situação pode ser remediada antes da morte. No pecado venial 
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haveria maior implicação da pessoa do que no simplesmente leve 
(...) se dizes verdadeiramente “não” a Deus, cometes um pecado 
mortal. Isto é verdade quer se trate de matéria leve ou de 1 milhão 
de dólares. Se este “não” é de fato uma disposição total do meu ser 
em relação a Deus, então este “não” é sempre pecado mortal [sic]. 

 
 Alguns escritores recomendam precaução contra qualquer julgamento 

precipitado para evitar um erro mortal e ficar sem perdão: 

 
[...] Recomenda-se precaução contra todo julgamento precipitado, 
a fim de não se cometer qualquer erro funesto, nem se proferir 
qualquer palavra contra o Espírito Santo, que não Se perdoa neste 
século nem no vindouro (Mt 12:32) (GANOCZY et al., 1979, p. 130). 

 
 Mas a igreja antiga insistia em classificar pecados e em submeter à 

penitência oficial pecados externos e graves, como segue: 

 
(...) como é por demais sabido, na igreja antiga só eram submetidas 
à penitência canônica oficial uns poucos pecados externos e 
considerados muito graves. Entre estes, embora não fossem os 
únicos, destacavam-se a apostasia, o homicídio e o adultério 
conhecido publicamente. Além disso, cada igreja local podia 
estabelecer outros pecados que lhe parecessem muito perniciosos 
para a comunidade e que exigissem por isto mesmo uma penitência 
oficial (MOSER, 1976, p. 93). 

 
 Entretanto, agora diretamente no texto específico sobre o pecado de 

blasfêmia contra o Espírito Santo, vamos ver o que a teologia católica tem a 

oferecer sobre o assunto: 

 
Qual será porém a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus 
Cristo aqui declara ser irremissível? Diz Santo Agostinho, no 
sermão 71, que é talvez a maior dificuldade que se encontra em 
toda a Escritura (...) Ele se inclina neste e noutros lugares, a que 
este pecado contra o Espírito Santo se deve entender da 
impenitência final junta com a desesperação da misericórdia divina. 
Porém, Santo Atanásio na epistola 4, a Serapião, e São Jerônimo 
na epístola 149, a Marcelo, entendem que é o pecado com que as 
obras visivelmente do Espírito Santo se atribuem ao demônio como 
os judeus atribuíam ao poder de Belzebu os milagres de Cristo. [...] 
O dizer-se que a blasfêmia contra o Espírito Santo não se há de 
perdoar nem neste século, nem no futuro, não é dizer que se não 
pode perdoar, mas sim, que é muito dificultoso perdoar-se, porque 
também é dificultosíssimo arrepender-se o pecador da sua 
obstinação (BIBLIA, 1950, v. 10, p. 80). 
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 É muito interessante que alguns estudiosos, teólogos e escritores católicos 

veem no texto de Mateus 12:31 e 32 base para sustentarem a doutrina católica do 

purgatório, como é o caso do padre Antonio Charbel (1967, v. 6, p. 32): 

 
(...) a blasfêmia contra o Espírito Santo consistia em atribuir ao 
demônio os milagres pelos quais Jesus dava provas de ser o 
Messias; tais milagres, Cristo os realizava por obra do Espírito 
Santo. Entende-se que os homens não pudessem deixar de 
reconhecer a divindade do Filho do Homem, mas a blasfêmia contra 
o Espírito Santo implica em revolta direta contra Deus. “Nem neste 
mundo nem no vindouro”: há pecados que são perdoados no outro, 
o que confirma a doutrina do purgatório. 

 
 O comentário do padre Matos Soares, na Bíblia Sagrada (1962, p. 1192), 

também segue a mesma direção de que o texto de Mateus 12:31 e 32 confirma a 

doutrina do purgatório: 

 
(...) não será perdoada, isto é, dificilmente será perdoada, não 
porque Deus a não possa ou não queria perdoar, mas porque o 
pecador não põe as condições precisas para obter o perdão. Nem 
neste século nem no futuro. Daqui se conclui que há pecados que 
não tendo sido expiados neste século, isto é, neste mundo, o são 
no outro, no purgatório [sic]. 

 

 Por outro lado, o comentário bíblico de São Jerônimo (apud BROWN, 1972, 

v. 3, p. 221) vê dificuldades no verso em pauta para a própria teologia católica: 

 
(...) a sentença sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo tem 
significado durante muito tempo uma dificuldade, especialmente 
para a Teologia Católica, que afirma a possiblidade do 
arrependimento até a hora da morte. Esta doutrina tem sólidos 
fundamentos no Novo Testamento, e as palavras de Jesus não 
podem entender-se de forma que suponham contradição com seu 
chamado ao arrependimento. Negar-se a reconhecer como 
Messias ao Filho do Homem é algo que pode perdoar-se; a fé 
apaga a antiga falta de fé. Esta afirmação messiânica falta em 
Marcos. A blasfêmia contra [...] O Espírito Santo, é sem dúvida, 
atribuir a ação deste a outro poder distinto. A presente atividade de 
Deus só pode ser testificada pelas ações do Espírito. Se estas não 
são reconhecidas, não há maneira de Deus chegar até o homem. 
Quem se nega a aceitar a obra do Espírito faz que lhe resulte 
impossível reconhecer a palavra e a obra de Deus. Só pode ser 
perdoado quem reconhece que tem algo que necessita perdão. 

 



27 

 Dentro desta perspectiva de definição do pecado imperdoável na teologia 

católica, é fundamental vermos a posição de dois famosos teólogos da igreja antiga: 

 
Jerônimo e Crisóstomo pensaram que era um pecado que podia 
ser cometido unicamente durante a vida terrenal do Senhor e 
sustentavam que foi cometido por aqueles que estavam 
convencidos de coração que Cristo realizava seus milagres 
mediante o poder do Espírito Santo, porém, apesar desta 
convicção, se negaram a reconhecer estes milagres como tal e os 
atribuíram à operação de Satanás (BERKHOF, 1969, p. 301). 

 
 Agostinho (apud BERKOUWER, 1971, p. 347) assim se situa sobre o 

assunto: “Santo Agostinho também deu a clássica expressão para esta ideia, 

quando ele definiu o pecado contra o Espírito Santo como a impenitência final” (sic). 

 Frei Martinho Burnier (1968, p. 121) dá a sua contribuição sobre a blasfêmia 

contra o Espírito Santo, da seguinte maneira: 

 
[...] O chamado pecado contra o Espírito Santo, devemos entender 
que tal pecado é o que consiste numa atitude de obstinação no mal 
tão grande, que faça atribuir ao espírito maligno o que é 
manifestamente para qualquer alma reta a obra da bondade divina; 
de si, semelhante disposição conduz à impenitência final, embora 
se possa, com São Tomaz de Aquino, conhecer a possibilidade de 
uma transformação espiritual como por milagre. 

 
 Por outro lado, a Enciclopédia Universal define o assunto como segue: 

 
No Novo Testamento, consta uma afirmativa de Jesus Cristo, na 
qual Ele exara: “Todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos 
homens, mas a blasfêmia ao Espírito Santo não será perdoada”. Os 
teólogos interpretam este texto como sendo aplicável àqueles que, 
habitualmente, proferem ofensas ao Espírito Santo, demonstrando 
uma predisposição voluntária e constante de se opõe a tudo de bom 
que o Espírito Santo lhe oferece, não tendo nenhuma fé. Não 
consideram apenas uma única palavra proferida nesse sentido, 
mas a da disposição permanente da pessoa blasfemar e, portanto, 
sujeita àquela condenação a de não ser jamais perdoada 
(SOVERAL, 1969, p. 577). 

 
 Alguns pais da igreja também se expressaram dando seus pensamentos 

definições sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo:  o pecado imperdoável ou 

blasfêmia contra o Espírito Santo: 

 Irineu acreditava que a “blasfêmia contra o Espírito Santo” era a rejeição de 

evangelho, como ele via no gnosticismo. Atanásio e Hilário acreditavam que a 
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“blasfêmia” era a negação da divindade de Cristo. Orígenes falava que era todo o 

pecado mortal cometido após o batismo, e Agostinho dizia que esse “pecado” era 

a dureza de coração permanente e até o fim da vida significando, com isto, toda a 

morte impertinente no julgamento da Igreja. Para outros, “blasfêmia contra o 

Espírito Santo” era o pecado dos fariseus, conforme reza o texto (PEREIRA, 1980, 

p. 114). 

 Como é possível observar na apresentação do pensamento e 

posicionamento da teologia católica sobre o pecado imperdoável, há divergência 

entre seus teólogos e escritores, começando com a própria igreja estabelecendo 

pecados imperdoáveis, mortais, além do citado por Cristo, que é a blasfêmia contra 

o Espírito. Há os que defendem que a “blasfêmia contra o Espírito” somente 

aconteceu nos dias do ministério terrestre de Cristo, como Jerônimo e Crisóstomo.  

 O que significa que hoje não é mais possível cometer este tipo de pecado. 

Outros como Santo Agostinho que defendem que a blasfêmia contra o Espírito 

Santo é a impenitência final. Ainda há o grupo que procura sustentar a doutrina do 

purgatório dentro da citação de Cristo. E, por fim, há aqueles que defendem que a 

“blasfêmia contra o Espírito” como implicando em revolta direta contra Deus. 

 Portanto, não há harmonia em meio à teologia católica sobre a definição do 

pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

5 TEOLOGIA PROTESTANTE SOBRE PECADO IMPERDOÁVEL 

 

 Depois de considerarmos a posição dos teólogos católicos sobre o “pecado 

imperdoável”, é interessante, no contexto deste estudo, sentir o que diz a teologia 

protestante acerca do tema em pauta, pois isto ajudará nas conclusões finais sobre 

o que vem a ser blasfêmia contra o Espírito Santo. 

 “O pecado contra o Espírito Santo não é o único enigma, para ser resolvido, 

mas é mesmo um perigo para ser evitado na concretização de nossa estada diante 

da graciosa face de Deus e olhar decisivo do nosso próximo” (BERKOUWER, 1971, 

p. 344-345). 

 
Com apenas um pecado imperdoável, não podemos entrar no Céu. 
E não entrará nele coisa algum que contamine, e comete 
abominação e mentira; mas só os que estão inscritos no livro da 
vida do Cordeiro. [...] Há esperança de perdão para todo pecado 
exceto para a blasfêmia contra o Espírito Santo ou o pecado 
imperdoável (PEREIRA, 1980, p. 109 e 116). 

 
 Em meio às divergências entre os teólogos protestantes, encontramos o 

incisivo pronunciamento de C. M. Keen (1964, p. 64): 

 
Alguns asseveram que o pecado imperdoável é a rejeição repetida 
e persistente de Cristo como Salvador, mas acredito que tais 
pessoas estão equivocadas, é verdade que a rejeição repetida de 
Cristo produz um efeito calejante sobre os homens, porém, 
enquanto há vida, há esperança! Não podemos encontrar uma 
única passagem nas Escrituras que indique que o Espírito Santo 
diminui ou descontinua Seu ministério convencedor e convertedor 
sobre os pedidos, na presente dispensação. 

 
 Depois que Keen (1964, p. 65 e 67) defende a tese de que enquanto há vida 

há esperança para o pecador – porque, diz ele, o Espírito Santo nunca diminui seu 

ministério “convertedor” sobre os perdidos – ele dá sua definição do que seria a 

blasfêmia contra o Espírito Santo e descarta a possibilidade de acontecer em 

nossos dias: 

 
(...) a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste no atribuir ao diabo 
aquilo que o Filho de Deus fizera no poder e na energia do Espírito 
Santo. Por conseguinte, o pecado imperdoável ou a blasfêmia 
contra o Espírito Santo foi atribuir a Satanás o ministério miraculoso 
de Jesus Cristo, o qual em realidade, era realizado por Ele por meio 
do Espírito Santo. [...] Se apropriadamente compreendido, fica claro 
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que seria necessário alguém ser contemporâneo de Jesus Cristo 
enquanto Ele estava neste mundo nos dias de Sua carne, para 
poder tornar-se culpado do pecado imperdoável. [...] Temos 
verificado que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é pecado 
que possa ser cometido, por qualquer pessoa no tempo presente. 

 
 Ernest Pickering (1981, p. 86) não vê qualquer ligação entre a blasfêmia 

contra o Espírito Santo e o “pecado para a morte” de 1João 5:16: 

 
(...) hoje em dia, Deux não fere com julgamento imediato todo o 
crente que finja ser espiritual. Contudo, Ele ainda é um Deus de 
santidade que não Se conforma com o pecado de Seu povo. 
Rebelião e rejeição persistentes podem resultar em morte física. 
João refere-se a isto em 1Jo 5:16. Este é um pecado que só pode 
ser cometido por um irmão (v. 16, isto é, pessoa nascida de novo). 
Não é o chamado “pecado sem perdão”. Evidentemente não é um 
pecado específico, mas um estado de pecado no qual o crente 
chega depois de um período de tempo, devido à sua recusa em 
“andar na luz”. Como julgamento especial contra um crente assim, 
Deus o levará para o Céu em vez de deixá-lo na Terra para 
prejudicar ainda mais a causa de Cristo. 

 
 Keen (1964, p. 71) também concorda com essa interpretação: 

 
O [...] pecado para a morte [...] (1Jo 5:16) é um pecado na vida de 
uma pessoa salva. É um pecado que atrai o castigo que consiste 
na morte física prematura. Não significa de forma alguma a perda 
da salvação, o voltar ao estado de perdição, ou a “segunda morte”. 
O pecado para morte é qualquer pecado, por parte de um filho de 
física prematura. Em outras palavras, é algum pecado que leva 
Deus a recolher um de Seus Filhos antes do tempo próprio. 

 
 Por outro lado, Berkouwer (1971, p. 345) define o pecado imperdoável como 

deliberada apostasia:  

 
(...) o pecado contra o Espírito Santo não é um pecado particular e 
não tem especial referência em um dos mandamentos de Deus; 
nem pode ser localizado em uma forma espetacular ou designado 
como “o grande pecado”. Nós vemos o perfil deste pecado numa 
radical e total, clamorosa e deliberada apostasia. 

 

 Michael Green (1977, p. 39-40) diz que a declaração de Jesus sobre o 

pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo tem torturado muita gente, e dá a sua 

definição do que vem a ser referido pecado: 
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(...) e é então quando Jesus faz aquela aterradora afirmação acerca 
do pecado contra o Espírito Santo, por causa da qual tanta gente 
se tem torturado a si mesma sem necessidade alguma. [...] A todo 
aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á 
perdoado; porém quem blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe 
será perdoado (Lc 12:10). Uma coisa é entender mal ou tergiversar 
a Jesus, revestido de toda Sua humildade como Filho do Homem; 
uma coisa é interpretar mal os ensinos de Suas palavras 
apresentadas como elas estão em forma de enigmas. Porém, outra 
coisa muito distinta é ver claro a verdade e rechaçá-la 
deliberadamente; coisa muito distinta é atribuir ao diabo o poder do 
Espírito Santo; e isso é o que os escribas estavam fazendo. Se os 
homens decididamente rechaçam a salvífica obra de Deus em 
Jesus, perdem a possiblidade de ser resgatados, e isto não porque 
Deus se negue a recebê-los, se não porque como Satanás no 
Paraíso perdido, dizem: Trevas, sede vós minha luz. 

 
 Neste ponto da pesquisa, é possível analisar o pensamento dos 

reformadores protestantes sobre o assunto: “os melanctonianos da Igreja Luterana 

e alguns tantos teólogos escoceses (Guthrie, Chalmers) conceberam que este 

pecado consistia na impenitência final, isto é, a impenitência que persiste até o fim” 

(BERKHOF, 1969, p. 302). 

 
Lutero. A resistência contra a misericórdia de Deus é o único 
pecado imperdoável. Calvino [...] Ele define este pecado como a 
resistência no coração contra a verdade de Deus. [...] Por isso, este 
pecado é visto com uma amarga e cruel resistência. Cada 
resistência sozinha constitui este pecado (BERKOUWER, 1971, p. 
347-50). 

 
Os calvinistas modernos têm a seguinte posição sobre o pecado de 

blasfêmia contra o Espírito Santo: 

 
(...) evidentemente é um pecado cometido na vida presente e que 
faz com que a conversão e o perdão sejam já impossíveis. O 
pecado consiste na consciente, maliciosa e voluntária rejeição do 
Espírito Santo com respeito à graça de Deus em Cristo, atribuindo-
o contra toda evidência e convicção ao princípio das trevas, sob o 
impulso do ódio e da inimizade (BERKHOF, 1969, p. 302). 

 

 O escritor presbiteriano Francisco Jacinto Pereira Filho (1980, p. 92-93) se 

posiciona sobre o assunto dizendo que o pecado imperdoável é a persistente 

rejeição do Espírito Santo: 
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(...) a expressão “homens de dura cerviz” e “incircuncisos” significa 
teimosos, cabeçudos, obstinados. Esta palavra, no original, 
somente ocorre aqui no Novo Testamento (At 7:51). [...] O que o 
primeiro mártir do cristianismo queria dizer, era o seguinte: “vós 
resistis ao Espírito Santo” opondo-vos à mensagem trazida pela 
autoridade de Deus e inspiração do Espírito Santo. [...] Toda vez 
que homem o rejeita, persiste em viver em seus pecados, 
contumaz, está resistindo e, ao mesmo tempo, pecando contra o 
Espírito Santo. 

 
 Everett Harrison (1980, p. 84) crê que quem comete a blasfêmia contra o 

Espírito Santo, que segundo a sua interpretação é “falar mal contra o Espírito 

Santo”, não será perdoado nunca, por ser réu de eterno juízo: 

 
(...) blasfemar contra o Espírito Santo é o ato de injuriar, vilipendiar, 
falar maliciosamente contra o Espírito. Para tal pecado, não haver 
perdão nunca. Visto que é réu, culpado, intimado; tem o sentindo 
de estar sob o seu domínio. Todos os melhores manuscritos dão 
pecado eterno em lugar de eterno juízo (...) à luz das Escrituras, 
considerando-as como um todo, esta atitude só pode ser um estado 
de espírito fixo e impenitente que persiste na rejeição rebelde das 
propostas do Espírito Santo. 

 
 O Novo Dicionário da Bíblia traz a seguinte interpretação ao texto: 

 
(...) a blasfêmia contra o Espírito Santo (Mt 13:32; Mc 3:29) é 
acompanhada pelo espantoso pronunciamento de que o que assim 
peca se torna culpado de um pecado eterno que não pode ser 
perdoado. Esse versículo é uma advertência solene contra a 
rejeição persistente e deliberadamente da chamada do Espírito 
para a salvação em Cristo. A atitude humana não-responsiva 
condiz um estado de insensibilidade oral e de confusão sobre as 
questões morais, quando então o mal é aceito como se fosse bem 
(“Mal, sê tu o meu bem”, cf. Is 5:18-20; Jo 3:19). O grande exemplo 
dessa atitude foram os fariseus, que atribuíram as obras 
misericordiosas de Jesus a satanás. Não é possível o 
arrependimento em vista dessa atitude mental, pois o coração 
endurecido não mais reconhece o pecado, e a oferta divina de 
misericórdia em realidade é peremptoriamente rejeitada. Achar-se 
nessa condição perigosa é cortar-se da fonte do perdão. 

 

 Já o famoso pregador batista Billy Graham (1980, p. 120-122), crê que só 

descrente pode praticar a blasfêmia contra o Espírito Santo; e dá a sua 

interpretação: 
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O pior que um ser humano pode cometer contra o Espírito Santo é 
blasfemar contra Ele. A razão disto é clara: para este pecado não 
há perdão. [...] Este pecado, chamado de “o pecado imperdoável” 
é cometido por descrentes. [...] Talvez eu possa aventurar aqui uma 
definição do que eu entendo por pecado imperdoável. 
Negativamente, parece-me que ninguém que ainda está sob o 
poder perturbador, persuasivo e traidor do Espírito Santo cometeu 
este pecado. Enquanto o Espírito estiver se ocupando de uma 
pessoa, esta não cometeu o pecado imperdoável. Mas quando 
alguém tanto se opôs ao Espírito que Este o deixa de lado, então 
esta pessoa está em perigo. Em outras palavras, o pecado 
imperdoável é rejeitar as verdades sobre Cristo. É rejeitar de 
maneira completa e definitiva o que o Espírito Santo diz sobre 
Jesus Cristo: que Ele é o Filho de Deus, o único que pode nos 
salvar dos nossos pecados. 

 
 Depois de vermos o posicionamento de Billy Graham, registraremos a 

definição de outro batista, Walter Tomas Conner (1961, p. 65): 

 
[...] Sabiam que estavam mentindo ao afirmarem que Jesus estava 
realizando aqueles portentos pelo poder de Satanás, e que, assim 
deliberadamente estavam chamando preto ao branco. Se era assim 
o caso deles, corriam o perigo de perverter de modo patente e 
irreparável a própria natureza moral de suas constituições. Estavam 
a ponto de perder o poder da descriminação moral. E, em tal caso, 
não estava mais nenhuma esperança. [...] Se ele não pode 
perceber a verdade, se para ele a verdade se tornou falsidade ou a 
falsidade se tornou verdade, já daí não há como Deus possa ajudá-
lo. 

 
 Registramos também a opinião abalizada do famoso comentarista Adam 

Clarke (1976, v. 3, p. 35): 

 
Mas a blasfêmia contra o Espírito, ou seja, quando a pessoa se 
obstina em atribuir aquelas obras das quais tem a mais plena 
evidência de que só podem ser realizadas pelo Espírito de Deus. 
Que este e nada mais é pecado contra o Espírito Santo é evidente 
pelo contexto aqui particularmente em Marcos 3:28-30. Aqui, o 
texto deixa claro que o pecado imperdoável, como alguns o 
denominam, não é mais nem menos que atribuir os milagres que 
Cristo fazia pelo poder de Deus, ao espírito do diabo. Muitas 
pessoas sinceras têm sido seriamente perturbadas por temores de 
que teriam cometido o pecado imperdoável, porém, tenham-se por 
certo que ninguém que crê na missão divina de Jesus Cristo pode 
jamais cometer este pecado. 
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 Por fim, mencionamos a Enciclopédia de La Bíblia, que tem circulação 

mundial e goza de grande conceito pela seriedade do trabalho e das pesquisas nela 

inseridas, e que se expressa assim: 

 
Chamar a tal Espírito “mal” em lugar de “bom” é uma blasfêmia, 
tanto mais grave quanto mais patente e clara é esta ação do 
Espírito Divino. Segundo isto, o pecado imperdoável a que alude 
Cristo consiste na atribuição ao “espírito mau” das obras em que 
brilha nitidamente a santidade do Espírito Santo.  Mais que um ato 
determinado, se trata de uma atitude ou disposição de ânimo, que 
supõe uma subversão dos valores de juízo em ordem moral, que 
exclui uma busca sincera de Deus. É uma apostasia radical por 
toda a vida (MACHO, 1964, v. 3, p. 197). 

  
 Depois de pesquisarmos várias obras protestantes em busca do 

posicionamento teológico sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo ou pecado 

imperdoável, concluímos que a teologia protestante, tanto quanto a teologia 

católica, divergem muito entre seus próprios teólogos e escritores sobre o assunto. 

 Há os que creem que o pecado se limita somente aos dias do ministério 

terrestre de Cristo. Outros que, embora crendo que o pecado contra o Espírito 

Santo possa ser praticado no presente, não pode jamais ser praticado por aqueles 

que um dia aceitaram a Cristo como Salvador. Há outros que dizem que o referido 

pecado é a apostasia geral da verdade.  

 Portanto, todas essas evidências mostram que não há um consenso e nem 

harmonia entre os teólogos protestantes sobre o que vem a ser blasfêmia contra o 

Espírito Santo ou o pecado imperdoável. 
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6 TEOLOGIA ADVENTISTA SOBRE O PECADO IMPERDOÁVEL 

  

 Depois de apresentação do pensamento da teologia católica e protestante 

sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, a teologia adventista será apresentada 

sobre o tema em estudo. 

 Conforme as Escrituras, há três estágios progressivos para se chegar ao 

estado de não haver mais perdão: (1) Entristecer ao Espírito Santo (Ef 4:30), pela 

continuação de uma vida que impeça a operação dele; (2) resistir ao Espírito Santo 

como fizeram os judeus (At 7:51); (3) suprimindo o Espírito (1Ts 5:19) até que alma 

perde a sensibilidade (Ef 4:19) e o Espírito se afasta. 

 “Pecado contra o Espírito Santo não é um ato, ou pecado repelente que Deus 

não possa perdoar, mas um estado do coração pecaminoso, que se opõe de 

maneira determinada e voluntária aos apelos que são feitos” (APOLINÁRIO, 1983, 

p. 68). 

 Ellen G. White (1979, p. 238) descreve como se realizava na vida do ser 

humano o endurecimento do coração para com a luz recebida: 

 
(...) não é Deus que cega os homens ou lhes endurece o coração. 
Envia-lhes luz para lhes corrigir os erros e guiá-los por veredas 
seguras; é pela rejeição dessa luz que os olhos cegam e o coração 
se endurece. Muitas vezes o processo é gradual e quase 
imperceptível. A luz chega até a alma por meio da palavra de Deus, 
de Seus servos, ou diretamente por Seu Espírito, mas quando um 
raio de luz é rejeitado, dá-se o parcial entorpecimento das 
percepções espirituais, e a segunda revelação da luz é menos 
claramente definida. Destarte aumenta a treva, até que se faz noite 
na alma. 

  
 Em outras obras, White (1972, p. 426) prossegue descrevendo o fenômeno 

do endurecimento do coração do homem: 

 
É mediante a operação do Espírito Santo que Deus se comunica 
com o homem, e aqueles que deliberadamente rejeitam esta 
operação como satânica, interceptaram o conduto que estabelece 
comunicação entra a alma e o Céu. Deus opera pela manifestação 
de Seu Espírito para reprovar e convencer o pecador; e Se a obra 
do Espírito é finalmente rejeitada, nada mais há que Deus possa 
fazer pela alma. O último recurso da misericórdia divina foi 
empregado. O transgressor desligou-se de Deus; e o pecado não 
tem remédio para curar a si mesmo. Não há um poder reservado, 
pelo qual Deus possa operar para convencer e converter o pecado. 



36 

“Deixa-o” (Os 4:17) é a ordem divina. Então “já não resta mais 
sacrifício pelos pecados [...]”. 

 
Cada raio de luz rejeitado, cada advertência desprezada ou 
desatendida, cada paixão contemporizada, cada transgressão da 
lei de Deus, é uma semente lançada, a qual produz infalível messe. 
O Espírito de Deus, persistentemente resistido, é afinal retirado do 
pecador, e então poder algum permanece para dominar as más 
paixões da alma, e nenhuma proteção contra a maldade e 
inimizade de Satanás (WHITE, 1974, p. 33). 

 
 Aquele, pois, que manifesta dura incredulidade, uma pura indiferença está a 

colher os resultados do que ele próprio semeou. É assim que multidões veem a 

escutar, com uma indiferença estoica, verdades que outrora lhes abalavam a 

própria alma. Semearam negligência e resistência à verdade, e tal é a colheita que 

fazem. 

 Por outro lado, embora muitos teólogos discordem, há um limite de graça 

para cada ser humano e, se ele negligencia esta oportunidade de graça que lhe é 

oferecida pelo céu, o pecador é abandonado.  

 
Em todos os séculos se concede aos homens seu período de luz e 
privilégios, uns de provas, em que se podem reconciliar com Deus. 
Há, porém, um limite a essa graça. A misericórdia pode interceder 
por anos e ser negligenciada e rejeitada; vem, porém, o tempo em 
que essa misericórdia faz sua derradeira súplica. O coração torna-
se tão endurecido que cessa de atender ao Espírito Santo de Deus. 
Então a suave, atraente voz tão mais suplica ao pecador, e cessam 
as reprovações e advertências (WHITE, 1979, p. 435-436). 

 
 Diante do exposto até aqui já podemos colher definições sobre o pecado 

imperdoável, e o comentário bíblico oficial dos adventistas do sétimo dia o define 

da seguinte maneira: 

 
(...) a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o “pecado imperdoável”, 
consiste de progressiva resistência à verdade, que culmina em uma 
final e irrevogável decisão contra a mesma, feita deliberadamente 
em plena consciência de que agindo assim está-se escolhendo 
prosseguir por seu próprio curso de ação em oposição à vontade 
divina. A consciência é cauterizada pela continuada resistência às 
impressões do Espírito Santo, e a pessoa dificilmente pode estar 
ciente de que fez a decisão fatal (NICHOL, 1956, v. 5, p. 395). 
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 Em absoluta harmonia com a definição do comentário oficial adventista, a 

Revista Adventista no Brasil, também se pronuncia sobre o assunto: 

 
Se o homem rejeita a influência do Espírito Santo, quando Este lhe 
fala à consciência para convencê-lo de pecado, corre o riso de 
cometer o pecado imperdoável. O coração vai perdendo a 
sensibilidade e não atenderá mais aos apelos do Céu. [...] A 
resistência ao Espírito Santo, e não ouvir Suas advertências, pode 
conduzir ao pecado imperdoável. Sim, a contínua e progressiva 
resistência à verdade leva à irrevogável rejeição da graça divina 
(CHRISTIANINI, 1973, p. 32). 

 
 White (1971, v. 2, p. 265; 1976, p. 304-305) apresenta duas definições do 

pecado imperdoável, que se completam uma à outra: 

 
(...) que constitui o pecado contra o Espírito Santo? Está em 
voluntariamente atribuir a Satanás a obra do Espírito Santo. Por 
exemplo: suponhamos que alguém seja testemunha de uma 
manifestação especial do Espírito de Deus. Possui prova 
convincente de que o fato está em harmonia com as Escrituras, e o 
Espírito testemunha com Seu espírito que é Deus. Depois, 
entretanto, a pessoa cai em tentação; orgulho, convencimento, ou 
qualquer outro mau traço, a dominam; e ao rejeitar todas as provas 
de Seu divino caráter, declara que tudo o que antes reconhecer 
como sendo o poder do Espirito Santo era apenas o de Satanás. É 
por meio de Seu Espírito que Deus opera no coração humano; e 
quando o homem voluntariamente rejeita o Espírito, e declara ser o 
de Satanás, intercepta o conduto por meio do qual Deus Se pode 
comunicar com ele.  

 
Ninguém precisa considerar o pecado contra o Espírito Santo como 
coisa misteriosa e indefinível. O pecado contra o Espírito Santo é o 
pecado da persistente recusa em atender aos convites ao 
arrependimento. Se recusais crer em Jesus Cristo como Vosso 
Salvador pessoa, [...] Amais então a atmosfera que circundou o 
primeiro e grande apóstata. Preferis a sua atmosfera àquela que 
circunda o Pai e o Filho, e Deus permite que sigais vossa 
preferência. 

 
 O professor Pedro Apolinário (1983, p. 68-70), professor do Seminário 

Adventista Latino-Americano de Teologia, dá a seguinte definição: 

 

(...) o pecado contra o Espírito Santo pode ser sintetizado nesta 
simples frase: é o pecado do qual o homem não se arrepende. O 
pecado mais comum contra o Espírito Santo é a persistente 
negligência em ouvir o Seu convite para o arrependimento. [...] 
Pecado imperdoável é a contínua rejeição da graça divina, o não 
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atendimento aos apelos do Espírito para que a pessoa se 
arrependa. É o ato de colocar-se fora da influência do Espírito 
Santo. 

 
 Ellen G. White (1979, p. 239-240; 1976, p. 62) usa a experiência dos judeus 

como exemplo de rejeição aos apelos do Espírito Santo: 

 
Ninguém há tão endurecido, como os que desdenharam o convite 
da misericórdia, e menosprezaram o Espírito da Graça. A mais 
comum manifestação do pecado contra o Espírito Santo é o 
desprezar persistentemente o convite do Céu para se arrepender. 
Todo passo na rejeição de Cristo é um passo no sentido de rejeitar 
a salvação e para o pecado contra o Espírito Santo. Rejeitando a 
Cristo, o povo judeu cometeu o pecado imperdoável, e recusando 
o convite de misericórdia podemos cometer o mesmo erro. [...] 
Enquanto uma pessoa fizer isso, não pode achar esperança de 
perdão, perdendo por fim todo desejo de se reconciliar com Deus. 

 
A ira de Deus não é declarada contra pecadores impenitentes, 
apenas por causa dos pecados por eles cometidos, mas porque, 
quando chamados a arrepender-se escolheram continuar em 
resistência, repetindo os pecados do passado em desafio à luz que 
lhes era dada. Se os líderes judeus se tivessem submetido ao 
convincente poder do Espírito Santo, teriam sido perdoados; mas 
eles estavam determinados a não se render. De igual forma, o 
pecador, por contínua resistência, coloca-se onde o Espírito Santo 
não o pode influenciar. 

 
 Em outra citação, Ellen G. White (1979, p. 434) diz que a nação judaica era 

símbolo do povo de Deus de todos os séculos: 

 
(...) chegara aquele dia para Jerusalém. Jesus chorou em agonia 
sobre a condenada cidade, mas não podia livrar. Exaurira todos os 
recursos. Rejeitando o Espírito de Deus, Israel rejeitara o único 
meio de auxílio. Nenhum outro poder havia pelo qual pudesse ser 
libertado. A nação judaica era um símbolo do povo de Deus de 
todos os séculos, que desdenha os rogos do Infinito Amor. [...] Nos 
juízos proferidos contra Israel, os que rejeitam as reprovações e 
advertências do Santo Espírito de Deus podem ler sua própria 
condenação. 

 

 Outra obra dos adventistas também confirma estes pensamentos: 

 
(...) aqueles a quem Cristo Se dirigia haviam recusado Sua oferta 
de salvação e atribuíram a Satanás o poder do Espírito, revelado 
nos ensinos e na obra de Cristo. Ora, assumindo eles um 
comportamento deliberadamente blasfemo contra o Espírito Santo, 
colocavam-se a si mesmo fora do único influxo, da punica influência 
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que os podia convencer de pecado, de justiça e de juízo, e 
consequentemente levá-los ao arrependimento. Uma série de 
decisões e atos para a salvação estava implicada nessa recusa, e 
não um ato único. Se o homem rejeita a influência do Espírito Santo, 
quando Este fala à consciência para convencê-lo de pecado, corre 
o risco de cometer o pecado imperdoável. O coração vai perdendo 
a sensibilidade e não atenderá mais aos apelos do Céu (LESSA, 
1979, p. 192-3). 

 
 Assim, podemos constatar que a teologia adventista mantém uma linha reta 

e harmoniosa sobre o pecado imperdoável, que, baseada nas declarações 

supramencionadas, é: o pecado contínuo, consciente e voluntário; e atribuir a 

Satanás a obra de Cristo; escolher deliberadamente o engano; render-se a Satanás 

e criticar e rejeitar a obra do Espírito Santo; perda de visão espiritual, na 

insensibilidade religiosa. É o persistente, desprezível e indigno da verdade e graça 

de Deus, como manifestas à alma pelo poder iluminador do Espírito Santo. É 

negligenciar fazer aliança com o reino na luz. 

 Dentro do contexto apresentado na teologia adventista, vale destacar e 

enfatizar os seguintes pontos: 

 1. Que o Senhor quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da 

salvação (1Tm 2:4), e que para isto o Espírito e a esposa dizem: “vem” (Ap 22:17); 

mas se rejeitamos a voz do Espírito Santo, então o coração torna-se endurecido e 

será demasiadamente tarde (2Cr 36:16). 

 2. Que não podemos negligenciar a voz do Espírito Santo, pois há um limite 

de tolerância para com o ser humano. Nos dias de Noé, “então, disse o Senhor: 

não contenderá o meu Espírito para sempre como o homem; porque ele também é 

carne; porém os seus dias serão centro e vinte anos” (Gn 6:3). Houve um limite de 

tempo de graça para os antediluvianos, após o qual Deus se retirou deles. 

 
Os homens não podem impunemente rejeitar as advertências que 
Deus em Sua misericórdia lhes envia. No tempo de Noé, uma 
mensagem do Céu foi endereçada ao mundo, e a salvação do povo 
dependia da maneira como a recebesse. Rejeitada a advertência, 
o Espírito de Deus foi retirado da raça pecadora e pereceram nas 
águas do dilúvio (...) Sendo rejeitados os ensinos de Sua palavra, 
Deus retira o Seu Espírito e os deixa entregues aos enganos que 
amam (WHITE, 1974, p. 430). 
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 O caso de Saul também é muito claro, de que atingiu o limite da tolerância 

divina. Deus se retirou dele e não houve mais perdão: “perguntou Saul ao Senhor, 

porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por 

profetas. [...] Então, disse Saul: angustiado estou. [...] E Deus se tem desviado de 

mim, e não me responde mais [...]” (1Sm 28:6 e15). 

 Em 1Crônicas 10:13, encontramos: “assim morreu Saul por causa da sua 

transgressão com quem transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do 

Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para 

a consultar”. Outro texto que mostra o abandono do homem pelo Espírito do Senhor 

é o de Oséias 4:17: “Efraim está entregue aos ídolos; deixa-o”. 

 O caso de Judas Iscariotes é um caso patente e claro de alguém que praticou 

o pecado imperdoável, a quem Cristo chamou de “o filho da perdição” (Jo 17:12). 

“E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. Era noite” (Jo 13:30). Era também já 

noite de trevas espirituais na vida de Judas e ali acontecia a sua sentença. 

 Os antediluvianos rebeldes, Saul, Judas e o povo de Israel são exemplos de 

pessoas que praticaram o pecado imperdoável. Pessoas que foram além do 

alcance da voz de Deus. 

 3. Terceiro, o terceiro ponto que queremos evidenciar é que pessoas que 

são crentes (que nasceram de novo) podem cair e vir a praticar o pecado 

imperdoável. Há alguns textos na Bíblia que comprovam esta realidade:  Ezequiel 

18:24 é um exemplo: 

  
(...) mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a 
iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o 
ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito 
não se fará memória: na sua transgressão com que transgrediu, e 
no seu pecado com que pecou, neles morrerá. 

  
 Outros dois textos interessantes é Hebreus 6:4-6 e 10:26: 

 
(...) porque é impossível, que os que já uma vez foram iluminados, 
e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito 
Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século 
futuro, e recaíram, sejam renovados para arrependimento; pois 
assim crucificaram o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério [...] 
Porque se pecamos voluntariamente depois de temos recebido o 
conhecimento da verdade, já que não resta mais sacrifício pelos 
pecados. 
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 É por causa de versos como estes que o apóstolo Paulo, escrevendo aos 

crentes de Corinto, diz: “aquele que cuida estar em pé, olhe não caia” (1Co 10:12). 

 
Em conclusão: nenhum pecado é em si imperdoável, mas a 
resistência ao Espírito, e não ouvir Suas advertências pode 
conduzir ao pecado imperdoável. Sim, a contínua e progressiva 
resistência à verdade leva à irrevogável rejeição da graça divina. A 
consciência fica cauterizada (1Tm 4:2) e o pecador é posto além do 
desejo de salvar-se. Seu pecado não pode ser perdoado porque o 
pecador não deseja a salvação. Ninguém deve temer. Se alguém 
se aborrece com o pecado e teme o pecado imperdoável, isto em 
si é prova de que não cometeu o pecado imperdoável (LESSA, 
1979, p. 193). 

  



42 

7 CONCLUSÃO 

 

 Depois de analisarmos a definição de pecado e suas implicações, a deidade 

e importância da obra do Espírito Santo e o posicionamento do mundo cristão sobre 

o pecado imperdoável, é possível concluir que: 

 
(...) tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento a 
experiência do pecado é uma destruição das relações com Deus, 
com o próximo e com a Natureza e é um desvio do objetivo ou 
missão que Deus estabeleceu para a pessoa humana (VELOSO, 
1981, p. 84). 

 
 Pecado é desregramento, é falta de conformidade com a lei, é desejo ou 

disposição para o mal, é egoísmo, transgressão, iniquidade, erro, incredulidade e 

errar o próprio alvo. Ele expulsa o homem da presença da misericórdia de Deus e 

é o começo de todos os sofrimentos, já que o homem afastado de Deus já não pode 

sozinho guardar a harmonia da criação. 

 Pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo tornou-se possível ao homem 

reatar a harmonia com o Criador. Tudo pelos méritos do sangue de Jesus. O 

Espírito Santo, o Consolador, veio para “convencer o mundo do pecado, da justiça 

e do juízo” (Jo 16:8); veio para “guiar o homem em toda a verdade” (Jo 16:13). 

 Pôde-se ver, baseado em evidências bíblicas, que o Espírito Santo não é 

uma pessoa apenas, mas é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. 

 Os atributos de caráter possuídos somente por Deus são atribuídos ao 

Espirito Santo. Atos que somente a Deus são possíveis serem reputados como 

vindos do Espírito Santo. O Espírito Santo é reunido ao Pai e ao Filho de tal maneira 

que se torna necessário reconhecer a divindade dele. E, por último, a própria Bíblia 

declara que o Espírito Santo é Deus (At 5: 3-5). 

 A Bíblia nos revela que o pecado é uma afronta ao Espírito Santo. 

Agravando-o, tentando-o, entristecendo-o, resistindo-lhe, rebelando-se contra Ele; 

eis a situação do pecador na prática do pecado! Por fim, o pecador pode terminar 

cometendo o pecado imperdoável. 

 E, analisando a interpretação da teologia católica sobre o que vem a ser o 

pecado imperdoável, verificamos que não há harmonia entre seus teólogos e 

escritores, mas, sim, uma variedade de posições onde alguns escritores católicos 
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chegam a ver na citação de Cristo sobre o pecado de blasfêmia contra o Espírito 

Santo base para a doutrina do purgatório. Em alguns casos, outros defendem que 

se limitou aos dias de Jesus a prática do pecado contra o Espírito Santo, por se 

tratar de um pecado que atribuía a Satanás os milagres que Jesus fazia em seus 

dias. Outros dizem ser a blasfêmia contra o Espírito Santo a impenitência final. 

 A teologia protestante é também divergente entre si sobre o tema em pauta. 

Uns defendem que o pecado imperdoável se limitou aos dias de Jesus Cristo, tal 

como se posicionam muitos católicos. Outros creem que aqueles que um dia 

aceitaram a Cristo como Salvador pessoal (nasceram de novo) nunca praticarão o 

pecado imperdoável, pois apenas os descrentes o praticam. Já outros dizem ser a 

apostasia da verdade. 

 Já a teologia adventista harmoniza-se em torno do assunto através dos seus 

teólogos e escritores; segundo uma só linha de pensamentos, apresentando o 

pecado imperdoável como resistência progressiva à verdade, que culmina numa 

decisão final e irrevogável contra ela. 

 O Espírito Santo insta com o pecador para que se arrependa; e quando o 

pecador reiteradas vezes se mostra insensível a essa voz, entristece o Espírito 

Santo, seu coração se endurece e esse indivíduo não sente mais o desejo de 

arrepender-se, ser perdoado e levar uma nova vida. 

 Ao juntarmos todas as posições teológicas aqui apresentadas, podemos 

dizer que: 

 Não podemos atribuir um ou outro pecado específico como sendo a 

blasfêmia contra o Espírito Santo ou pecado imperdoável, porque o homicídio é um 

pecado grave e terrível, mas não é pecado imperdoável, pois Moisés foi culpado de 

haver matado um egípcio, mas arrependido, foi mais tarde chamado por Deus para 

ser o grande líder de Israel e livrá-lo da escravidão do Egito, sendo reconhecido na 

história sacra como um dos maiores líderes espirituais de todas as épocas. 

 O adultério, a imoralidade, é um grande pecado que carrega consigo 

resultados sérios, mas não é “o pecado imperdoável”, pois Davi adulterou com 

Bate-Seba, e embora pagara um preço alto e terrível como resultado do seu 

pecado, arrependeu-se e encontrou o perdão divino (Sl 51). 

 Cristo perdoou a mulher que foi encontrada no próprio ato do adultério (Jo 

8:1-11). Portanto, embora não devamos diminuir a hediondez do adultério, não é 
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esse o pecado imperdoável. O negar a Cristo também não pode ser o pecado 

imperdoável, porque Pedro o negou, mas arrependeu-se e (Mt 26: 69-75) tornou-

se uma das colunas da igreja cristã. 

 

O Evangelho apela à inteligência e ao senso moral do homem. 
Respondendo ao Evangelho, o homem pode salvar-se; rejeitando-
o, o homem se arruína. Ao falar de um pecado que não tem perdão, 
Jesus não quer dizer que haja um pecado que Deus não possa ou 
não queira perdoar, se o homem se arrepender. Mas Ele quer 
significar que o homem, por uma razão errada à graça de Deus 
revelada em Cristo, se pode colocar num estado ou atitude da qual 
lhe será impossível se arrepender [sic] (CONNER, 1961, p. 66). 

 
 Jeremias Taylor (PEREIRA, 1980, p. 115) descreve o progresso do pecado 

no coração do homem do seguinte modo:  

 
(...) a princípio o pecador estremece, em seguida torna-se 
agradável; depois frequente, depois habitual, depois confirmado, 
depois o pecador torna-se impenitente, depois obstinado, depois 
resolvido a nunca mais se arrepender e depois condenado 
eternamente. O caminho de Deus não é fechado contra ninguém 
senão para aquele que o fechou contra a si mesmo. 

 
 Conclui-se também que o crente que abandona a fé pode cometer o pecado 

imperdoável, conforme demonstrado nos textos de Ezequiel 18:24; 1Coríntios 

10:12; Hebreus 6:4-6; 10:26. 

 O pecado imperdoável (blasfêmia contra o Espírito Santo) pode ser 

sentenciado na vida do ser humano, bem antes da morte; havendo, portanto, um 

tempo limite de graça para os homens: (1) povo antediluviano (Gn 6:3); (2) Saul 

(1Sm 28: 6 e 15); (3) Judas Iscariotes (Jo 13:30); (4) O povo de Israel (1Ts 2:15-

16). 

 Uma importante conclusão que precisa ser enfatizada é que fora da graça 

não há salvação. Fora de Cristo não há graça. Fora do Espírito Santo não há Cristo. 

Desta maneira, Jesus revela o Pai e o Espírito Santo revela a Cristo. Nenhum 

homem pode chegar ao Pai senão por Cristo – Cristo é a porta –, e nenhum homem 

pode entrar por aquela porta senão pelo Espírito Santo. O Espírito é o ultimato do 

Céu – é a última proposição do Céu. 

 Se pecarmos contra o Pai, diretamente, o Filho permanece; podemos chegar 

a Ele por meio do Filho. Se pecarmos contra o Filho, permanece o Espírito Santo; 
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podemos chegar a Ele por meio do Espírito. Se pecarmos contra o Espírito Santo 

não resta mais nada. 

 Outra ênfase: a blasfêmia contra o Espírito Santo não é pois um ou outro 

pecado específico, mas a atitude da pessoa que rejeita dia após dia o conhecimento 

da verdade e não abandona suas faltas, por menores que sejam. 

 
A única maneira de o pecador receber o perdão por este pecado é 
deixar de resistir ao Espírito Santo e abrir o coração para Jesus, de 
quem o Espírito dá testemunho. Somente o arrependimento nos dá 
esperança, deixando o Espírito atuar em nós. Na minha opinião, 
pastores, professores, evangelistas e todos os cristãos devem tocar 
neste assunto com muito cuidado. Devem hesitar muito para tomar 
dogmaticamente suas decisões próprias sobre se alguém cometeu 
o pecado imperdoável. Deixe esta decisão com o Espírito Santo e 
com Deus-Pai. Nossa parte é instar sempre com as pessoas para 
que se arrependam e se voltem para Jesus, porque nós não 
sabemos se o Espírito já cessou de atuar neles ou não. E oremos 
para que aqueles sobre quem nós não temos certeza, ainda abram 
seu coração às obras novas de que Jesus salva [sic] (CONNER, 
1961, p. 122). 

 
 “As pessoas que estão em angústia de alma, temendo terem cometido o 

pecado contra o Espírito Santo, na maioria dos casos deveriam ser informadas que 

essa sua angústia é prova que não cometeram tal pecado” (DOUGLAS, 1981, p. 

221-2).  

 Devemos crer no poder do Salvador que há em Cristo Jesus, confiarmos nas 

promessas de Deus em relação as Espírito Santo e orarmos para sermos cheios 

do Espírito (At 1:5 e 8), submetendo-nos à sua santa vontade (At 5:32) e jamais 

cometermos a blasfêmia contra o Espírito Santo ou pecado imperdoável; mas 

termos, sim, a plena segurança, pela fé em Cristo, de um lugar no seu reino eterno. 

“Pois tu, Senhor, és bom e compassivo; abundante em benignidade para com todos 

os que te invocam” (Sl 86:5). 
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