
TEMA: PNEUMATOLOGIA – II PARTE  

ASSESSORIA: NEUSA DE OLIVEIRA  

O tema que se pretende expor é o desenvolvimento da pneumatologia na história da 

Igreja: da Patrística ao Vaticano II. O objetivo da nossa reflexão é compreender o 

desenvolvimento histórico da Teologia do Espírito Santo relacionado à história da Idade 

Antiga, afirmado pelos primeiros Pais da Igreja, e assim, entender a dimensão eclesial 

pneumatológica atualizada no período da Idade Média e Moderna ajudando cada 

homem e cada mulher a reconhecer que o Concílio Vaticano II foi marcado por uma 

nova redescoberta da atuação salvífica do Paráclito e que o papel do Espírito Santo na 

Igreja recebeu um esclarecimento e uma consideração fundamental. Sendo assim, desde 

o início da Igreja, apontou-se o aspecto de que o “Espírito sopra onde quer” e que a 

época do Espírito Santo não terá fim (Jo 14,16), considerando-se que, a história da 

Igreja é a história das ações do Espírito de Deus, pois é Ele quem conduz a Igreja pelos 

caminhos da missão (CaIC 852). 

IDADE ANTIGA  

Didaque 

“Doutrina dos Doze Apóstolos”, um catecismo simples da vida cristã e um ritual, que 

trata do Batismo, da Eucaristia, da celebração do domingo, e do jejum. Julga-se ter sido 

redigida entre os anos 90 e 100 dC, na Síria, na Palestina ou Antioquia. Nas primeiras 

obras, como a Didaqué não se fez uma teologia sobre o Espírito Santo, mas foram 

destacados os efeitos deste mesmo Espírito na vida da Igreja, bem como os carismas, 

como dom do Espírito Santo, que não separa os livres carismas da hierarquia eclesial.  

SÃO JUSTINO - (165) 

 O Espírito Santo que falou pelos profetas, atuou na encarnação, no batismo de Jesus, 

para que, por Jesus, ele fosse derramado sobre todos os cristãos. Em síntese, a ideia 

central de Justino era dar importância na atuação do Espírito no período inicial da 

Igreja.  

IRINEU - (202) 

Temos uma pneumatologia em Irineu, através da sucessão apostólica. Foi discípulo de 

Policarpo de Esmirna. 

 

 



ORÍGENES (184 - 254)  

 Atribui ao Espírito Santo à santificação dos homens, santifica por que é santo, diviniza 

por que é divino. 

Até o Concílio de Nicéia, em 325, a reflexão cristã concentra-se quase exclusivamente 

em torno de Cristo, até então, nenhuma atenção fora dada à reflexão sobre o Espírito 

Santo, apenas professa Creio no Espírito Santo.  

Entre os Concílios de Nicéia e o I Concílio de Constantinopla, surge a crise ariana, que 

nega a divindade do Espírito Santo. Neles a divindade do Espírito Santo é atacada por 

meio de sua potência. Para eles o Espírito está enumerado abaixo do Pai e do Filho 

(estava apenas a serviço do Filho), portanto, não deve ser glorificado com e como eles. 

HILÁRIO DE POITIERS (316-367) 

Hilário afirma, no entanto, ser Ele (Espírito Santo) “Dom” e ser “de Deus”, e isto indica 

que possui a mesma natureza divina. 

SÃO BASÍLIO (329-379)  

Aponta que a divindade do Espírito Santo está relacionada ao Pai, que é a fonte e a 

causa de todo o bem e de toda a divindade. 

O primeiro Concilio de Constantinopla em 381 assegura alguns textos que são base para 

as afirmações dogmáticas do Espírito Santo (1 Cor 2,12; 2 Cor 3,17) reconhece-o como 

Senhor e não como servo. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. A mesma glória 

dada ao Filho deve ser dada ao Espírito Santo. Ele que falou pelos profetas, referência 

dada tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento: 

Credo niceno-constantinopolitano: Creio no Espírito Santo, / Senhor que dá a vida, / e 

procede do Pai e do Filho; / e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: / ele que 

falou pelos profetas.  

SANTO AGOSTINHO (354-430) 

 A doutrina do Espírito Santo está centralizada na processão (Filioque), ou seja, o 

Espírito procede do Pai e do Filho. É a Pessoa da qual se manifesta o amor. É a 

comunhão ou comunidade do Pai e do Filho. Aquilo que é comunhão ou comunidade do 



Pai e do Filho é concedido aos cristãos para gerar comunhão ou comunidade, ou seja, a 

Igreja. 

Frase de Agostinho: cada um tem o Espírito Santo na medida em que ama a Igreja. 

A PNEUMATOLOGIA NA IDADE MEDIA 

O ponto de partida não pode ser outro, que o fato de que, segundo o Novo Testamento, 

o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Assim percebeu claramente Agostinho, 

cuja influência foi decisiva no desenvolvimento da pneumatologia na Idade Média. 

Nesta perspectiva, alguns teólogos medievais recorrem a Agostinho para esboçar a 

Teologia do Espírito. Vejamos:  

ANSELMO (1033-1109) E SANTO TOMÁS DE AQUINO (1225-1274) 

 Anselmo desenvolve o argumento esboçado por Agostinho e ao qual Tomás de Aquino 

dará um valor absoluto, irrefutável, em favor do Filioque: em Deus tudo é um, aí onde 

não existe oposição de relação. 

SIMEÃO, O NOVO TEÓLOGO (949-1022) 

Enfatiza o papel do Espírito Santo na conversão e no progresso espiritual. Simeão 

relaciona o Espírito Santo com a graça operante. A graça e a ação do Espírito em nós. O 

verbo se fez carne para comunicar o Espírito. Levar os homens a participar da vida de 

Deus.   

A PNEUMATOLOGIA NA IDADE MODERNA 

Concílio de Trento (13 de dezembro de 1545) 

 Trento aborda a questão pneumatológica nos pastores, Lutero e Calvino de modo 

especial enfatizam o Espírito Santo nas Escrituras. Na linha de Agostinho e Tomás, 

Trento afirmou: “onde está o Espírito Santo está a Igreja, onde está a Igreja está o 

Espirito Santo e toda a graça”. 

O ESQUECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 

Na primeira carta da beata Elena Guerra enviada ao Papa Leão XIII em 17 de abril de 

1895 atesta um grave esquecimento: Vejamos 



Santo Padre, o mundo é mau, o espírito de satanás triunfa na pervertida sociedade e uma 

multidão de almas se distancia do Coração de Deus. Nestas tristes condições, os cristãos 

não pensam em dirigir unânimes súplicas àquele que pode “renovar a face da terra”. 

Fazem tantas novenas e isso é bom. Mas, a única que foi pedida pelo próprio Salvador e 

feita por Maria Santíssima e os apóstolos, é agora completamente esquecida. São louvados 

pelos pregadores todos os santos, mas uma pregação sobre o Espírito Santo, quem a faz? 

Quem, ó Santo Padre, pode fazer com que o Espírito Santo seja mais conhecido e mais 

honrado, senão o Vigário de Jesus sobre a terra, do qual não somente as ordens, mas 

também os desejos possuem sobre os corações dos fieis uma forte eficácia? E agradecendo 

aos céus, temos visto, como os bons católicos, somente pelo fato do Papa dizer uma 

palavra, já fazem dela uma lei: lei de amor, e exultam em obedecer. 

A Encíclica Divinum illud munus, publicada por ocasião da festa de Pentecostes de 

1897, espelhou a situação oficial, como também expressou a expectativa de uma 

reanimação. A Encíclica de Leão XIII foi dedicada ao Espírito Santo. Embora não tenha 

tido a intenção de expor uma doutrina teológica sobre o Espírito Santo, sublinhou sua 

ação maravilhosa e os dons abundantes do Espírito Santo para a história da salvação. 

Este foi o primeiro documento escrito sobre o Espírito Santo. Segue o texto 

A Igreja, que já era em estado embrionário, havendo recebido a existência do lado aberto 

de segundo Adão, como que dormindo no lenho da Cruz, nasceu para a luz do mundo 

maravilhosamente no celebérrimo dia de Pentecostes. Neste mesmo dia começou o Espírito 

Santoa repartir seus benefícios no Corpo Místico de Cristo, com aquela admirável efusão 

que o profeta Joel previra de tempos (2, 28-29): pois o Paráclito “pairou sobre os 

Apóstolos, para que fossem coroados de novos diademas espirituais, designadospelas 

línguas de fogo”. (Cirilo de Jerusalém, Catequese 17). Então, escreve S. João Crisóstomo, 

os Apóstolos “desceram do monte, não levando nas mãos as tábuas de pedra, como o fez 

Moisés, mas trazendo consigo na alma o Espírito Santo e comunicando-o com profusão aos 

outroscomo um grande tesouro e um rio de verdades e de graças”. (Hom. sobre S. Mateus, 

1; 2 Cor 3,3)  

Fatores que levou a tal esquecimento 

Preocupação desde os santos Padres em afirmar o contexto dogmático da fé católica, 

combatendo as heresias. A pneumatologia era abordada apenas num contexto histórico 

salvífico. No que diz respeito à experiência religiosa, a teologia católica optou pelo 

conhecimento racional iluminado de modo sobrenatural, ou pela verdade garantida pelo 

magistério. Entretanto, a parte especulativa da teologia cuidou principalmente em 

defender a Tradição. 

 

 



A PNEUMATOLOGIA NA ATUALIDADE 

 VATICANO II 

O Vaticano II não elaborou uma doutrina organizada e completa sobre o Espírito Santo, 

mas nele a pneumatologia recebeu um novo impulso. Conforme orientação sobre o 

Concílio Vaticano II, da carta encíclica Dominum Et Vivificantem, sobre o Espírito 

Santo na vida da Igreja e do mundo, o número 26, diz que: o tempo da Igreja é o tempo 

do Espírito. Segue o texto da encíclica: 

As passagens que acabamos de recordar, da constituição conciliar Lumen Gentium, 

dizem-nos que, com a vinda do Espírito santo, começou o tempo da Igreja. Dizem-nos 

ainda que este tempo, o tempo da Igreja, continua. Perdura através dos séculos e das 

gerações. No nosso século, neste período em que a humanidade se aproxima do termo do 

segundo milênio depois de Cristo, este “tempo da Igreja” teve uma particular expressão 

no Concílio Vaticano II, como Concílio do nosso século. Sabe-se, com efeito, que ele foi, de 

maneira especial um Concílio “eclesiológico”: um Concílio sobre o tema da Igreja. Ao 

mesmo tempo, porém, o ensino deste Concílio é essencialmente “peneumatológico”: 

impregnando da verdade sobre o Espírito Santo, como alma da Igreja. Podemos dizer que, 

no seu rico magistério, o Concílio Vaticano II contém praticamente tudo “o que o Espírito 

diz às Igrejas”  em função da presente fase da história da salvação. Seguindo como guia o 

Espírito da verdade e dando testemunho juntamente com ele, o Concílio ofereceu uma 

especial confirmação da presença do Espírito Santo Consolador .  

O Vaticano II realizou algumas recuperações pneumatológicas importantes. A primeira 

que se pode apontar é determinante: diante da concepção eclesiológica que concebia a 

Igreja como “encarnação continuada”, o Vaticano II fundamentou a Igreja na missão do 

Espírito: o Espírito que ungiu Cristo para a missão, é o mesmo que vai aparecer para 

ungir a Igreja no início de sua missão (Pentecostes). 

Em segundo lugar aparece a recuperação do sensus fidelium. Todo o povo possui a 

unção do Espírito Santo, desde os Bispos até ao último dos fiéis: “vós, porém, tendes 

recebido a unção que vem do Santo, e todos vós possuís a ciência [...] quanto a vós, a 

unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes a necessidade de que alguém 

vos ensine; mas como sua unção vos ensine tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, 

assim como ela vos ensinou, permanecei nele” (1Jo 2, 20.27). 

Em terceiro lugar aponta-se o resgate do tema dos carismas que muitos julgavam algo 

exclusivo da Igreja primitiva. Para elucidar ainda mais esta questão, faz-se necessário 

lembrar o Papa Paulo VI, que explicava após encerrar o Concílio inaugurado por João 

XXIII, que repetiu o desejo de um novo pentecostes e disse: À cristologia e 



especialmente à eclesiologia do Concílio devem se suceder um estudo novo um culto 

novo ao Espírito Santo, exatamente como complemento indispensável do ensinamento 

do Concílio. Em suma, o Concílio teve como objetivo final, abrir as portas e janelas 

para que o Sopro renovador do Espírito Santo entrasse na Igreja de Cristo 

RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA (RCC) COMO UMA RESPOSTA AO 

CONCÍLIO VATICANO II 

O movimento da Renovação, iniciado em Pittsburg, EUA, em 1967, e que ganhou 

grande amplidão no mundo no seio da Igreja, pertence evidentemente a essa 

peneumatologia viva se há uma experiência do Espírito, ela está bem ai! Ao menos no 

testemunho dos que participam do movimento. Está ai a resposta a essa expectativa de 

um novo Pentecostes que o papa João XXIII mais de uma vez evocou a respeito do 

Concílio  

Na vigília de Oração de Pentecostes por ocasião do "Jubileu de Ouro" da Renovação 

Carismática Católica em junho de 2017, o papa Francisco menciona a RCC como uma 

corrente de graça. Eis o discurso: 

Reunimos aqui crentes de 120 países ao redor do mundo para celebrar o trabalho 

supremo do Espírito Santo na Igreja, que começou há 50 anos e começou... Em uma 

instituição? Não. Para uma organização? Não. A uma corrente de graça, à graça da 

Renovação Carismática Católica. Trabalho que nasceu... Católico? Não. É a Bênção 

Ecumênica! Ele era ecumênico porque ele é o Espírito Santo que cria a unidade e é o 

mesmo Espírito Santo que o inspirou a fazê-lo. 50 Anos de Renovação Católica 

Carismática. Um Espírito de Graça do Espírito! E por que é um presente de graça? 

Porque ele não tem fundador nem estatuto ou órgãos governamentais. Claramente, neste 

fluxo, surgiram numerosas expressões que, é claro, são obras humanas inspiradas pelo 

Espírito, com vários carismas, todos servindo a Igreja. Mas para a corrente você não pode 

colocar barragens, nem o Espírito Santo pode ser trancado em uma gaiola! 

Deste modo, no movimento pentecostal (RCC), que enfatiza que o Espírito Santo é uma 

constância, este foi recepcionado em primeiro momento para a Igreja Católica, que se 

motivou há dedicar mais tempo ao estudo do tema (pneumatologia). 
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