
11. Entristecendo e resistindo ao Espírito (1T 2017—O Espírito Santo e a 

espiritualidade) 

 

Material Bíblico: Atos 7:51; Hebreus 10:24, 25; Efésios 4:25-5:2; 1 Tessalonicenses 

5:19-21; Marcos 3:28, 29. 

 

Poema 
 Este é o pecado contra o Espírito Santo: 

Falar do poder sangrento como direito divino, 

E pedir para que Deus guarde a casa de cada chefe, 

E para esses chefes, transformw os homens em lobos e suínos: 

 Sair matando em nome da Misericórdia Branca, 

Fazendo as trincheiras federem com os cérebros estraçalhados, 

Despedaçando os nervos e as artérias, 

Semeando com carne as planícies douradas não seifadas. 

 Em nome de qualquer Igreja, para saquear cidades justas, 

E transformar cada casa em um chiqueiro barulhento, 

Para fazer as crianças fugitivas, 

E ter suas mães para poder dar um último suspiro, 

 Este é o pecado contra o Espírito Santo: 

Este é o pecado que nenhuma purificação pode consertar: 

Para enviar rapina em nome de Cristo: - 

Para definir o rosto, e fazer o coração uma pedra. 

 Vachel Lindsay, O Pecado Imperdoável 

 

Perguntas 

 Por que Jesus falou tanto sobre o pecado contra o Espírito Santo? Como 

devemos reagir? Este é um pecado específico, ou é uma atitude? Como isso reflete 

sobre Deus e as questões do Grande Conflito? Qual é o verdadeiro problema do pecado 

e seu impacto em nosso relacionamento com Deus? O que isso revela ao universo que 

está assistindo? 

 

Resumo Bíblico 

 Estêvão queixou-se ao seu público que eles eram como os seus antepassados - 

pessoas rebeldes (Atos 7:51). Devemos encorajar uns aos outros (Hebreus 10:24, 25). 

Em Efésios 4: 25-5:2 Paulo diz à igreja o que devem e o que não devem fazer, 

especialmente “Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram 

selados para o dia da redenção” Efésios 4:30 NVI. Também somos instruídos a não reter 

o Espírito (1 Tessalonicenses 5: 19-21). Jesus disse que a blasfêmia ao rejeitar o 

Espírito Santo não poderia ser perdoada (Marcos 3:28, 29). 

 

Comentário  
 Em minha experiência como pastor, me deparei com vários que acreditavam ter 

cometido o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. O fato de que todos esses 

pecados eram diferentes nos dá pelo menos duas perspectivas sobre isso - que eles 

estavam completamente errados, ou que isso não é um pecado específico. Ao aconselhar 

essas pessoas, ficou claro para mim que, uma vez que eles estavam preocupados com 

esses pecados, e que eles queriam perdão, então era improvável que eles realmente 

tivessem cometido o pecado imperdoável. Um estudo das Escrituras revela que os 

únicos pecados que não podem ser perdoados são aqueles que não queremos perdoar. 



As palavras de Jesus a respeito do pecado contra o Espírito Santo devem ser lidas em 

seu contexto completo. Devemos procurar o significado da passagem por completa, não 

tirar um texto do seu contexto e dar-lhe um significado que pensamos que merece. Por 

esta razão, leia os versículos de Mateus 12 e Marcos 3 para entender o ponto principal 

que Jesus está tentando explicar. 

 Os outros textos acima provam o ponto de que Jesus morreu para nos salvar. No 

contexto do pecado imperdoável, essa atitude de Deus faz ainda mais sentido: Ele quer 

tanto nos salvar, nos curar do dano do pecado, que se recusarmos a vir a Ele, então Ele 

não pode fazer nada por nós. Assim como um médico que chora por ter um paciente que 

se recusa a fazer tratamento, Deus chora por todos os que se recusam a vir a Ele, o único 

que pode curar a doença do pecado. Esta é a verdade sobre o pecado imperdoável - não 

é que Deus não quer nos ajudar, é que nós recusamos o Seu auxílio. A primeira citação 

ilustra isto: Ao fecharem os olhos às evidências, ao serem teimosos às súplicas de Deus, 

ao aceitarem as mentiras do Diabo, os fariseus pecaram contra o Espírito Santo. O 

pecado é a rejeição de Deus - comprando as mentiras do Diabo. 

 "A Bíblia diz que todos os homens não têm desculpas. Mesmo aqueles que não 

têm boas razões para acreditarem e têm muitas razões persuasivas para descrer não têm 

desculpa, porque a razão principal pela qual eles não acreditam é que deliberadamente 

rejeitaram o Espírito Santo de Deus" William Lane Craig. Tal crença assume que 

mesmo se, devido à sua situação, você não entendeu a verdade sobre Deus, então você 

ainda está destinado ao inferno porque você não crê. Essa visão distorce as Escrituras e 

resulta numa imagem deturpada de Deus. Mas se Deus deve ser considerado certo e 

verdadeiro, então Ele deve sempre agir dessa maneira - como Abraão discutiu sobre a 

destruição iminente de Sodoma e Gomorra. 

A tragédia é que por esses "argumentos", muitas pessoas que pensam 

corretamente se voltam contra o Deus da Bíblia e se afastam da Sua cura salvadora. 

Infelizmente parece que mais danos são feitos por crentes equivocados do que ateus 

ativos. Se a visão que temos de Deus está correta, Ele não ficaria mais satisfeito com 

alguém que rejeita um falso retrato de Deus do que com outro que aceita 

conscientemente um malvado e perverso? Não seria um pecado maior contra o Espírito 

Santo distorcer a verdade, deturpar a Deus e fazer que os outros caiam - tudo em nome 

do próprio Deus? Que possamos sempre falar bem de nosso Deus verdadeiro e 

confiável. 

 

Comentários de Ellen White 

 Eles [os fariseus] atribuíram o poder santo de Deus à agências satânicas, 

manifestado nas obras de Cristo. Assim, os fariseus pecaram contra o Espírito Santo. 

Teimosos, mal-humorados, de coração duro, decidiram fechar os olhos a todas as provas 

e, assim, cometeram o pecado imperdoável. {5BC 1092 – traduzido do original} 

 Rejeitando a Cristo, o povo judeu cometeu o pecado imperdoá- vel; e, recusando 

o convite da 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. {DTN 273, 274} 

 O Senhor envia avisos ao Seu povo, não para destruí-los, mas para corrigir os 

erros deles. Nunca tive que dizer a ninguém: "Você cometeu o pecado imperdoável". 

Deus nunca disse a ninguém para dizer a um semelhante: "Você cometeu o pecado 

imperdoável". Ele não deu esta mensagem ao irmão Nelson para padecer ao ancião 

Breed, ao ancião Irwin, ou ao ancião AT Jones. {RH, July 30, 1901 par. 5 – traduzido 

do original} 
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