
TEMA: PNEUMATOLOGIA – I PARTE  

ASSESSORIA: NEUSA DE OLIVEIRA  

 Iniciaremos nossos estudos não fugindo do desafio de balbuciar algo 

sobre o mistério que Deus revela de Sí mesmo. Deste modo, abre-se 

nossa reflexão com a experiência do Espírito Santo na Sagrada 

Escritura. Onde Ele se apresenta como o princípio da vida da história 

humana e o centro da experiência pessoal de fé.  

PNEUMATOLOGIA:  

Pneumatologia é uma reflexão teológica sobre o Espírito Santo, ou seja, a 

respeito da terceira pessoa da Santíssima Trindade. 

O TERMO: 

 Hebraico RUAH, quase sempre traduzido para o grego PNEUMA, que 

significa, Espírito, vento, vida, sopro, respiração, ar, alma. 

ASPECTO BÍBLICO: 

 O termo ruah é utilizado 378 vezes no A.T e se distribuem em três grupos de 

importância quantitativa sensivelmente igual: 

1. É o vento, o sopro do ar; 

2. É a força viva no homem, princípio de vida (respiração), sede do 

conhecimento e dos sentimentos; 

3. É a força viva de Deus, pela qual ele age e faz agir, tanto no plano físico 

como no plano “espiritual”. 

ANTIGO TESTAMENTO: 

Uma primeira referência ao Espírito encontra-se desde as primeiras linhas da 

Bíblia, no hino a Deus criador com que se abre o livro do Genesis:  O Espírito, 

este alento divino, se movia sobre as águas da criação gerando vida :  Gn 1, 1-

2. Para dizer “espírito” usa-se aqui a palavra hebraica ruach que significa 

“sopro” e pode designar tanto o vento como o respiro. Quando Israel tomou 

consciência do poder criador do único Deus concluiu que Deus criou o universo 

com a força de sua Palavra, que está vinculada ao sopro dos lábios. (Sl 33,6). 

Este sopro vital e vivificante de Deus não está limitado ao instante inicial da 

criação, mas sustenta e permanece na criação, vivificando-o e renovando-o 

continuamente Sl 104,30. 

O Espírito anima os profetas 

 Destaco aqui apenas três grandes profetas que considero importantes para a 

nossa reflexão, pelo menos nesta primeira parte: Isaías, Ezequiel, Joel. 



• Isaías profeticamente refere-se ao Messias: 11,1-2. 

• Ezequiel viu a ruina de Jerusalém, a destruição do Templo e a 

deportação para a Babilônia. Contudo Iahweh está mais do que nunca 

presente junto aos seus fiéis através do seu Espírito.  36,25-27 

• Derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas 

filhas profetizarão. Vossos anciões terão sonhos. Vossos jovens terão 

visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, 

derramareis o meu Espírito. Joel 3,1-2. Texto citado por Pedro. Ele que 

negou Jesus foi o primeiro a anuncia-lo, logo após o pentecostes.  

NOVO TESTAMENTO 

Seguindo a reflexão proposta anteriormente relacionada ao Espírito Santo e a 

vinda do Messias anunciada pelos profetas, seguiremos nesta linha com o 

Espírito Santo e a concepção de Jesus, o Espírito Santo e o batismo de Jesus 

como também o Espírito santo e a vida de Jesus. 

Concepção de Jesus 

 É por Ele (Espírito Santo) que Maria concebeu o próprio Jesus cuja 

qualidade de “Filho de Deus” é referida por Lucas (1,34-35) não a 

preexistência, mas a sua concepção.  

 “Maria perguntou ao Anjo: como se fará isso se eu não conheço homem 

algum? O Anjo lhe respondeu: “O Espírito Santo virá sobre ti e o poder 

do Altíssimo te envolverá com sua sombra; por isso o Santo que nascer 

será chamado Filho de Deus”.  

Batismo de Jesus 

• Ao ser batizado Jesus é designado e consagrado como aquele por cuja 

palavra, sacrifício e ação o Espírito entra em nossa história como dom 

messiânico.  

• O céu se abre e o Espírito desce sobre Jesus (permanece sobre ele, diz 

João 1,33), “sob uma aparência corporal, como uma pomba”. É o 

momento inaugural da vocação e do envio de Jesus como Messias. 

Quanto ao Espírito Santo agindo na vida de Jesus, coloco aqui apenas a 

tentação de Jesus no deserto. O qual está relacionado na derrota de 

satanás: “pelo dedo (Espírito de Deus) que Ele expulsa o demônio. Mt 12,28. 

PENTECOSTES UM EVENTO ESPERADO 

Jesus é batizado no Espírito, para depois batizar. Este acontecimento se deu 

em pentecostes 50 dias depois da Páscoa, os que ali se encontravam recebem 

o mesmo Espírito de Cristo.  Jesus envia de junto ao Pai o Paráclito um novo 



Espírito. “Eu vos envio aquele que o Pai prometeu. Ficai na cidade até que do 

céu sejais revestidos de força”. Cumprimento da promessa Lc 24,49; Jo 14,17; 

Jo 20,22. 

O ESPÍRITO SANTO NA IGREJA 

• Jesus soprou primeiro sobre os discípulos (Jo 20,22). 

• O ministério dos apóstolos começou sob a instigação do Espírito Santo 

(At 1,2). 

FUNÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus vos escolheu desde o começo, para serdes salvos pelo Espírito que 

santifica e pela fé na verdade” (2Ts2,13). Lembrando que uma pessoa da 

Santíssima Trindade não é a outra, mas elas sempre se manifestam juntas, 

pois, são consubstanciais, o Pai está inteiramente no Filho e no Espírito Santo, 

o Filho está inteiramente no Pai e no Espírito Santo, o Espírito Santo está 

inteiramente no Pai e no Filho. Para melhor compreender, e viver tal mistério, 

falamos de “apropriações divinas”. Assim atribuímos ao Pai a criação ao Filho a 

redenção e ao Espírito Santo a santificação do povo de Deus, distinguimos 

assim, três pessoas e um só Deus.  

 

REFERÊNCIAS  

BÍBLIA, Português. Bíblia de Jerusalém. [Tradução: de Gilberto da Silva 

Gorgulhos (Coord.). 8. Imp. rev. São Paulo. Paullus 2002. 

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. Edição Típica Vaticana. São Paulo: 

Loyola, 1999. 937 p. 

CONGAR, Yves. Revelação e experiência do Espírito. [Tradução: Euclides 

Martins balacin]. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2005. v. 1, 227 p. (Coleção creio 

no Espírito Santo; n 1). 

CONGAR, Yves. Ele é o Senhor e dá a vida. [Tradução: Euclides Martins 

balacin]. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2005. v. 2, 299 p. (Coleção creio no 

Espírito Santo; n 2). 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


