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As ofensas contra o Espírito
(Resumo feito pelo Pr Walter B Moura)

Texto base Mt 12.22-32
Introdução
- A bíblia nos revela um �po de pecado mortal, o qual 
o apóstolo João disse que sequer deveria orar pelo 
transgressor.  Seria esse pecado para a morte o 
mesmo que a blasfêmia contra o Espírito Santo? 
Entristecer e ex�nguir o Espírito tem alguma coisa em 
comum? Tentaremos encontrar as respostas nessa 
lição.

1. Verdades acerca do Espírito Santo
- O Espírito Santo é Deus (At  5. 3-4; 13.1-4; 1Co 12.4-
11)
- O Espírito Santo é um ser pessoal – Ele possui 
caracterís�cas de uma pessoa: inteligência, vontade e 
emoções (Is 11.2; 1Co 2.10-13; At 13.2; 16.1-8; Ef 
4.30).
- O crente recebeu o Espírito Santo por ocasião de sua 
conversão (Ef 1.3-4; 7.37-39; Tt 3.5-6; Tg 4.5).

leva ao crente nominal a abandonar o Evangelho e 
cair no mundo do qual nunca se separou. Esse pecado 
também é uma ofensa ao Espírito, pois quem rejeita a 
cristo rejeita ao Espírito e não tem a operação dele em 
sua vida.
Conclusão
- Manter a comunhão com o Espírito deve ser o 
grande desafio da Igreja, pois Ele habita em cada 
crente e no meio de sua igreja todas as vezes que os 
crentes se reúnem para adoração a Deus.



2. As ofensas contra o Espírito Santo
- As pessoas devem ser bastante cuidadosas com o 
relacionamento com o Espírito de Deus. 
- A bíblia nos adverte sobre quatro ofensas ao 
Espírito, possíveis do homem cometer. Duas delas 
pelos servos de Deus (entristecer o Espírito e apagar 
a sua ação em sua vida), e duas pelos ímpios (a 
blasfêmia contra o Espírito e o pecado para a morte). 
Vejamos:

2.1 O entristecimento do Espírito (Ef 4.30) – O 
Espírito do Senhor que habita no crente se entristece 
todas as vezes que não queremos seguir a Sua 
direção, quando não queremos nos submeter a Sua 
vontade, quando resis�mos a Ele. Lembre-se que Ele 
nos foi dado para governar a nossa vida. O rei Davi, 
após ter come�do gravíssimos pecados (adultério e 
assassinato), externou as angus�as de sua alma por 
ter entristecido o Espírito (Sl 32.3-4). Ananias e Safira 
também é um caso de contrariedade ao Espírito (At 
5.3-10).
2.2 Apagar o Espírito (1Ts 5.19) – Esse apagão 
acontece quando o crente, sistema�camente, 
entristece ao Espírito em uma vida de desobediência 
a palavra de Deus.
- Quando isso acontece, o crente está num estado 
espiritual deplorável, pois o Espírito cessa de operar 
na sua vida como vinha operando antes quando o 

mesmo vivia em plena comunhão com Deus.
- Ele passa a viver uma vida dissoluta, pecados e 
escândalos. Ele perdeu a comunhão com Deus e 
pra�camente não sente mais nenhum pesar pelo 
pecado. 
- Quem se encontra nesse estado, em vez de trabalhar 
na igreja, dá trabalho a liderança, vive insa�sfeito, 
reclama de tudo e de todos, não goza de paz 
espiritual.
- Deus pode julgar tais crentes, disciplinando sua 
igreja, inclusive com doenças e morte.

2.3 A blasfêmia contra o Espírito (Mt 12.31-32) – 
Essa blasfêmia é come�da pelo impenitente que, 
deliberadamente, no lugar de atribuir a Deus uma 
obra realizada pelo Espírito Santo como, por exemplo, 
a convicção de pecado, a revelação de Cristo, e a 
libertação de vidas das garras do diabo, atribui isso 
aos demônios. No coração do impenitente há uma 
deliberada rejeição à obra realizada pelo Espírito, e 
para isso não há perdão, pois é Ele que aplica a obra 
redentora no crente desde seu início até a sua 
consumação (At 7.51).

2.4  O pecado para a morte (1Jo 5.16-17) – Esse 
pecado refere-se ao pecado come�do pelo crente 
nominal, iden�ficado também como irmão no meio 
da comunidade, mas que no ín�mo do seu ser rejeita 
a Cristo e abandona a fé. É o pecado de apostasia que 
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