
Uma Visão Panorâmica da Pneumatologia 
 
 

1) Etimologia 

A palavra pneumatologia é composta de duas palavras gregas: pneuma = vento, 

espírito, e logia = estudo, tratado. 

2) Conceito 

Pneumatologia é a parte da Teologia Sistemática que estuda a doutrina do Espírito 

Santo. 

3) A Natureza do Espírito Santo 

a) A Divindade do Espírito Santo 

· Nomes divinos Lhe são dados. “Disse então Pedro: Ananias, por que encheu 

Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do 

preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu 

poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, 

mas a Deus” At 5.3,4 (Veja ainda 1 Co 3.16; 6.19; Ef 4.30;...) 

· Perfeições (atributos) divinas Lhe são atribuídas. “Para onde me irei do 

teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no 

inferno a minha cama, eis que tu ali estás também” Sl 139.7,8 (Veja ainda Sl 139.10; 

Is 40.13,14; 1 Co 2.10,11; 12.11; Rm 15.19; Hb 9.14). 

· Obras divinas executadas por Ele. “O Espírito de Deus me fez; e a inspiração 

do Todo-Poderoso me deu vida” Jó 33.4 (Veja ainda Gn 1.2; Jó 26.13; Sl 104.30; Jo 

3.5,6; Tt 3.5; Rm 8.11). 

· Honra divina atribuída a Ele. “A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de 

Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém” 2 Co 13.13 (Veja 

ainda Mt 28.19; Rm 9.1; Ap 4.5; ...). 

b) A Personalidade do Espírito Santo 

· Nome próprio lhe é atribuído – “E a terra era sem forma e vazia; e havia 

trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face das 

águas” Gn 1.2 (Veja ainda Ef 1.13; 4.30; Rm 8.14;...). 



· Pronomes pessoais – “O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, 

porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e 

estará em vós” Jo 14.17 (Veja ainda Jo 15.26; 16.7,8,13,14). 

· Associação com as outras pessoas da Trindade – “Portanto ide, fazei 

discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo” Mt 28.19 (Veja ainda 2 Co 13.13). 

· Associação com os seres humanos – “Na verdade pareceu bem ao Espírito 

Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias” 

At 15.28 (Veja ainda At 13.2,4; 16.6,7). 

· Características Pessoais lhes são atribuídas - Inteligência – “Mas Deus no-

las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as 

profundezas de Deus” 1 Co 2.10 (Veja ainda Is 40.13; Rm 8.27 ); Vontade – “Mas 

um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a 

cada um como quer” 1 Co 12.11 (Veja ainda At 13.2; 16.6,7); e Emoções – “E não 

entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da 

redenção” Ef 4.30 (Veja ainda Is 63.10 ). 

 

4) A obra do Espírito Santo 

a)  No Antigo Testamento   

. Criação – “E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; 

e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas” Gn 1.2 (Veja ainda Jó 26.13; 

33.4). 

. Concedia sabedoria para realização de obras especiais – “E o enchi do 

Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo o lavor, 

para elaborar projetos, e trabalhar em ouro, em prata, e em cobre, e em lapidar 

pedras para engastar, e em entalhes de madeira, para trabalhar em todo o lavor” 

Ex 31.3-5. 

.  Revestia pessoas de poder para realização de obras de libertação - 

“Então o Espírito do SENHOR revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os 

abiezritas se ajuntaram após ele” Jz 6.34 (Veja Jz 3.10; 11.29; 14.6,19; 15.14);  



.  Ensinava o povo de Deus através de líderes escolhidos por Deus -  “E 

deste o teu bom espírito, para os ensinar; e o teu maná não retiraste da sua boca; e 

água lhes deste na sua sede” Ne 9.20;  

. Revestia os profetas de Deus de autoridade espiritual para o exercício 

do ministério – “Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me 

pôs em pé, e ouvi o que me falava” Ez 2.2 (Veja ainda Ez 8.3; 11.1,24;...); 

. Inspirou os escritos do Antigo Testamento – “Porque a profecia nunca foi 

produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram 

inspirados pelo Espírito Santo” 1 Pe 1.21 (Veja ainda 2 Tm 3.16). 

b) No Novo Testamento  

. Na vida do Senhor Jesus – Gerou o homem Jesus no ventre de Maria – “E, 

projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: 

José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está 

gerado é do Espírito Santo” Mt 1.20 (Veja ainda Mt 1.18; Lc 1.35); Ungiu Jesus 

para o exercício do seu ministério como o Cristo – “O Espírito do Senhor é 

sobre mim, Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os 

quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, E restauração da vista 

aos cegos, A pôr em liberdade os oprimidos, A anunciar o ano aceitável do 

SENHOR” Lc 4.18,19 (Veja ainda Mt 3.16; 1.10; Lc 3.22; Jo 1.32; At 10.38); Guiava a 

Jesus em seu ministério – “E JESUS, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi 

levado pelo Espírito ao deserto” Lc 4.1 (Veja ainda Mt 4.1); Realizava obras 

libertadoras através de Cristo – “Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o 

Espírito Santo e com virtude; o qual andou fazendo bem, e curando a todos os 

oprimidos do diabo, porque Deus era com ele” At 10.38 (Veja ainda Mt 12.28); 

Ofereceu a Cristo em sacrifício pelos pecados dos homens – “Quanto mais o 

sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a 

Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus 

vivo? Hb 9.14 (Veja ainda 2 Co 5.19); Ressuscitou a Cristo dos mortos – “E, se o 

Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele 

que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos 

mortais, pelo seu Espírito que em vós habita”  Rm 8.11). 

. Na vida da Igreja - Regenera o eleito – “Não pelas obras de justiça que 



houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da 

regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou 

sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador” Tt 3.5,6 (Veja ainda Jo 3.5,6); Batiza o 

crente no ato da conversão inserindo-o no corpo místico de Cristo (a Igreja 

na sua expressão universal).  “Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, 

formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos 

temos bebido de um Espírito” 1 Co 12.13 (Veja ainda At 1.5; Ef 1.13; Jo 7.37-39); 

Sela o crente, identificando-o e garantindo a sua eterna redenção. “em quem 

também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa 

salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da 

promessa” Ef 1.13 (Veja ainda 2 Co 1.22; Ef 4.30; Ap 7.3; 9.4);  Concede poder 

para testemunhar de Cristo -  “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há 

de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a 

Judéia e Samaria, e até aos confins da terra”  At 1.8  (Veja ainda Jo 14.12; Lc 24.49; 

At 1.4,5; Ef 3.16); Concede Dons Espirituais para promover a edificação 

espiritual da Igreja – “Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, 

repartindo particularmente a cada um como quer” 1 Co 12.11 (Veja ainda Rm 12.6-

8; 1 Co 12.4-11. Ef 4.7-12); Habita permanentemente no salvo – “Não sabeis vós 

que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?”  1 Co 3.16 (Veja 

ainda Jo 14.16,17; Ef 1.13; Tg 4.5; Ef 4.30); Ensina aos crentes -  “Mas aquele 

Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará 

todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito” Jo 14.26 (Veja 

ainda 1 Co 2.13); Guia os salvos nos caminhos do Senhor -  “Mas, quando vier 

aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará 

de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir” Jo 

16.13 (Veja ainda Rm 8.14); Produz o fruto do Espírito no salvo – “Mas o fruto 

do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, 

temperança” Gl 5.22. 

. No mundo em geral -- Convence do pecado, da justiça e do juízo – “Todavia 

digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o Consolador 

não virá a vós; mas, quando eu for, vo-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o 

mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; 



da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o 

príncipe deste mundo está julgado”  Jo 16.7-11. 

Questionário 

1) A parte da Teologia Sistemática que estuda a doutrina do Espirito Santo 

chama-se ________________________________. 

2) O Espirito Santo é a ______________________ pessoa da Santíssima Trindade. 

3) A divindade do Espirito Santo é comprovada pelos _______________________ 

atribuídos a Ele; pelas _________________________ atribuídas a Ele; pelas 

________________________________ realizadas por Ele; e pela _____________________ 

concedida a Ele. 

4) Identifique aquelas coisas que provam que o Espirito Santo é um ser 

pessoal. 

5) Quais são as características pessoais apresentadas nas Escrituras acerca do 

Espirito Santo?  

6) Quais as obras realizadas pelo Espirito Santo no Antigo Testamento? 

7) Prove biblicamente que o Espirito Santo inspirou as Escrituras. 

8) Em relação ao Senhor Jesus o Espirito Santo realizou as seguintes obras: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ . 

9) Na vida do crente o Espirito Santo realiza as seguintes obras: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ . 

10)  O Espirito Santo opera no mundo (nos homens) realizando a seguinte obra: 

_____________________________________________________________________________. Cite o 

texto bíblico correspondente.    

 

 


