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revisão
da aula anterior.



1- Espírito Santo como 
Comunicação de Deus conosco.

Para começar, podemos dizer que 
na relação entre Deus e qualquer 
ser humano tudo começa pelo ES. 
Ou seja, é Ele que dá o primeiro 

passo. O nº 683 do CIC diz: “
‘Ninguém pode dizer Jesus é

Senhor a não ser no ES’ (1Cor 
12,3). ‘Deus enviou aos nossos 
corações o Espírito do Seu Filho



que clama: Abba, Pai’ (Gl 4, 6). 
Este conhecimento de Fé só é
possível no ES. É que Ele nos 

precede e suscita em nós a Fé”.
Aqui o próprio CIC explica o 

fundamento das duas afirmações 
de São Paulo. Isso é possível 

porque o ES está em nós e age em 
nós, tomando a iniciativa. Este é
um princípio bem estabelecido na 
Igreja Católica. Recomendo ler o 

capítulo 12 da 1Cor.



Aí Paulo está afirmando que todas 
as boas qualidades humanas (= 

talentos) vem do ES. Afirma 
também que Deus realiza sua obra 
em nós, os humanos, através do 
ES que nos dá os mais diversos 

dons, levando-nos a nos interessar 
pelos mais diversos serviços 
prestados ao bem comum da 

fraternidade. Na próxima aula vou 
explicar como se dá a combinação 



entre iniciativas divinas e as nossas 
próprias iniciativas.

Não podemos deixar de dizer uma 
palavrinha sobre o dom da Fé. A Fé

é um dom. Isso já diz que é algo 
dado, às vezes oferecido. O dom 
da Fé é o elemento fundador de 

toda a realidade espiritual, também 
a dimensão espiritual do ser 

humano. A Fé é a luz que ilumina e 
dá sentido a tudo que existe.



2- O ES atua em geral 
discretamente.

Vamos reproduzir o nº 687 do CIC.
“O que está em Deus, ninguém o 

conhece senão o Espírito de Deus 
(1Cor2, 11). Ora, seu Espírito que o 

revela nos dá a conhecer Cristo, 
seu Verbo, sua Palavra viva, mas 
não se revela a si mesmo. Aquele 
que ‘falou pelos profetas’ faz-nos 
ouvir a palavra do Pai. Mas Ele 

mesmo, não o ouvimos.



Só o conhecemos no momento em 
que nos revela o Verbo e nos 

dispõe a acolhe-lo na Fé. O Espírito 
da Verdade que nos ‘desvenda’ o 
Cristo, ‘não fala de si mesmo’ (Jo

16, 13). Tal apagamento, 
propriamente divino, explica porque 

‘o mundo não pode acolhe-lo, 
porque não vê e nem o conhece’, 
enquanto que os que crêem em 
Cristo o conhecem, por que Ele 

permanece com eles (Jo 14, 17)”.



Antes de nos debruçar sobre este 
texto podemos pensar em três 
tempos ou eras da História da 

Salvação. A primeira abrange todo 
o AT onde Deus, em geral 

identificado como Criador e Pai, é o 
principal Ator. A segunda era é

muito breve e abrange o tempo em 
que Jesus aparece e atua entre 

nós até a Sua Ascensão. O Filho é
o Ator principal. A terceira era 
começa com o Pentecostes e  



deverá ir até os fim dos tempos. O 
principal Ator é o ES.

Mas aqui temos um surpresa
realmente divina. Se o ator principal 

é o ES, como é que quase não o 
percebemos? A resposta já faz 

parte do nosso repertório de 
conhecimento. Sem Fé ninguém 

percebe as ações como sendo de 
Deus: nem do Pai, nem do Filho, 

nem do ES!



Afinal, nem sequer podemos dizer 
com propriedade que “Jesus é o 
Senhor” sem a luz divina da Fé.

Ora, se o ES “não fala de si 
mesmo”, está sendo fiel à sua 
natureza divina que é a de ser 

inefavelmente discreto.
Aqui temos material para uma noite 
de oração e meditação. Deus gosta 

mais de agir e ser conhecido 
através de coisas pequenas do que 



através de espetáculos grandiosos 
e arrebatadores. Enquanto isso, 

nós temos claras preferências por 
tudo o que é grandioso!

Contudo, aquilo que é grandioso 
nos arrebata, nos embebeda ... 

Pode tornar-nos meio loucos, pois 
nossa racionalidade foi  para o 

espaço. Por sua vez, a maior parte 
do tempo de existência de cada um 

de nós costuma ser tão simples, 
tão desprovida de excitação, 



tão pouco apelativa, tão 
rotineiramente monótona.

Deus teria então duas formas de 
comunicar-se conosco. Manifestar-

se por uma sucessão de 
espetáculos grandiosos e acabaria 
por cansar-nos, ou desorganizar 

nossa vida. Talvez, simplesmente, 
enlouqueceríamos. A vida tem 

necessidade de



rotina e regularidade; de 
simplicidade e serenidade; de 

silêncio, paz e poesia!
Por isso Deus escolheu a segunda 

forma: comunicar-se de forma
simples, suave, respeitadora da 

nossa natureza.
Agora entendo melhor o capítulo 13 

da Carta aos Coríntios. A Fé, a 
Esperança e o Amor na maior parte 
do tempo de nossa existência são 



tão simples e despretensiosos, tão 
em harmonia com o modo de ser 
de Deus. Mas essas tres virtudes 

são absolutamente suficientes para 
iluminar e dar sentido a tudo em 

nossa vida, tanto às coisas 
pequenas e insignificantes, como 

às grandes e espetaculares.



3- Nossa Igreja Católica, lugar 
privilegiado para conhecer o ES.

Estou falando em lugar privilegiado, 
não único. Dentro da Nossa Igreja 

podemos destacar como elementos 
importantes para conhecer como é

e como atua o ES:
- Nas Escrituras. Destacamos não 

só a importância da Bíblia, mas 
também a forma católica de ler e 

entender a Palavra.
- No Tesouro da doutrina católica,



onde destacam-se nossa grande 
Tradição e os Padres da Igreja.
- Liturgia e oração. Vai bem uma 

pesquisa sobre a liturgia eucarística 
em primeiro lugar. Os textos de 

celebração dos demais 
sacramentos também são lindos. 

Nessa pesquisa procuramos sinais 
da atuação e presença do ES.

- Testemunho dos Santos. Queria 
apenas lembrar que São Francisco



costumava dizer que o ES é o 
superior de sua Ordem.



4- Missão conjunta do Filho e do 
Espírito (nº 689).

Há pouco falávamos das eras da 
História da Salvação. Víamos a 

terceira como a Era do ES. 
Podemos também referir-nos a ela 

como a Era da Igreja. Esse tempo é
na verdade uma continuação da 

Era do Filho. Temos aqui a atuação 
conjunta do Filho e do ES.

Na verdade a Igreja de Cristo é o  



local por excelência desse agir 
conjunto do Filho Encarnado e do 
ES. São Paulo chega a imaginar a 
Igreja como um só e grande corpo, 
um organismo vivo através do qual 

o Filho atua no mundo.
Nós já sabemos bem que Jesus foi 
ungido. Todo cristão é um ungido a 

partir do batismo. Mas Jesus é o 
UNGIDO, isto é, o Cristo. Nós 

fomos ungidos com óleo santo que 



associamos firmemente à recepção 
e atuação do ES em nós. Mas na 
biografia de Jesus não há notícia 

de ter sido ungido com óleo santo. 
É claro que não necessitava de tal 
coisa. Afinal já fora concebido por 

ação do ES. Como já vimos, muitas 
vezes, no NT o ES é chamado de 
Espírito de Cristo,ou Espírito do 

Seu Filho (nº 689).
São Gregório de Nissa vê na 

imagem da unção a não existência



de qualquer distância entre o Filho 
e o Espírito, pois nada existe entre 

a superfície do corpo ungido e o 
óleo santo (nº 690).

Vou ler a última frase da aula 
anterior. 



Segue-se disso que São João 
pensa numa pessoa distinta do 
Pai e do Filho, presente e ativa
nos fiéis, junto com o Pai e o 

Filho (14, 16.19.26; 15, 26; 15, 
7; 17, 21-26)”.



Estamos afinal a falar da 
Santíssima Trindade (SSma). São 

tres pessoas distintas em 
comunhão total e contato perfeito. 

Então podemos concluir que o 
próprio é e constitui a unção de 

Jesus. Por isso dizemos que Ele é
o Ungido, o Messias, ou o Cristo.



5- O nome, as denominações e os 
símbolos do ES (nº 691-701).
Sempre que o cristão começa 

alguma oração ele costuma traçar e 
falar o “pelo sinal”. Dizemos que 

nós nos “persignamos”. Na 
verdade, nós nos auto-

assinalamos, nos auto-marcamos. 
Signo ou sinal são o mesmo. Esse 

sinal em forma de cruz sobre o 
nosso corpo foi traçado pela   



primeira vez de forma oficial pelo 
ministro do Batismo. Nós o 

repetimos tanto que tornou-se o 
sinal, como se fosse único. Quando 

fazemos o “pelo sinal”
conscientemente dizemos “Em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo”.

O ES é o nome mais comum e 
próprio da Terceira Pessoa da 

SSma Trindade.



A cruz que acompanha como gesto 
as palavras é a cruz da Salvação
que abraçamos em Cristo. E tudo 
que abraçamos em Cristo nós o 

abraçamos na e em nome da 
Trindade.

Seguem agora algumas das 
denominações dadas por Jesus e 

Apóstolos.



- Paráclito: Literalmente é a pessoa 
que é chamada para perto de, para 
junto de. A tradução literal para o 
Latim resultou em “advocatus”. 

Jesus apresentara-se como o Bom 
Pastor (Jo 10, 1-18). As doenças, 

as feridas, os sofrimentos das 
ovelhas de Cristo são 

habitualmente de ordem espiritual, 
tais como: desânimos, mágoas, 

pouca Fé, consciência de culpas e



derrotas ... Desses males o Bom 
Pastor nos medica e cura. 

Repetindo, a comunhão entre o 
Filho e o Espírito Santo é total. 

Tudo o que vimos sobre o papel do 
Bom Pastor Jesus aplica ao ES 

quando o chama de Consolador, ou 
seja, Aquele que é chamado para 

junto de sua ovelha doente e 
sofredora.



- “Espírito da Verdade” (Jo 16, 13).
Recomendo ler 16, 5-15. Entre as 

funções do ES, Jesus aqui acentua 
que Ele garante o acesso a toda 
Verdade da Revelação que Ele 

(Jesus) fez a quem quiser 
comprometer-se com Ela.

São Paulo fala em:
- Espírito da Promessa (Gal 3, 14; 

Ef 1, 13).



- Espírito de Adoção (Rm 8,15); Gl
4, 6).

- Espírito de Cristo (Rm 8, 11).
- O Espírito do Senhor (2Cor 3, 17).
- Espírito de Deus (Rm 8, 9.14; 15, 

19; 2Cor 6, 11; 7, 40).
São Pedro fala em:

- Espírito de Glória, como Espírito 
de Deus (1Pd 4, 14). Nesse 
versículo alguns manuscritos 

acrescentam “e de poder”.



No tocante aos símbolos do ES vou 
apenas elencar os que estão nos 

nº’s 694-701 e explicar só o básico.
- A água: simboliza a ação do ES 
no batismo. Água tem a ver com 

nascimento e fecundidade. 
Significa também a água viva 

brotada do lado do Cristo na cruz, 
“que em nós jorra em Vida Eterna”

(conferir Jo 19, 34; 1Jo 5, 8).



- A unção: Chega a tornar-se 
sinônimo do ES. Jesus é

constituído Cristo pelo ES (Lc 4, 
18-19; Is 61, 1).

- O fogo: liga-se à energia 
transformadora dos atos do ES. As 
palavras de Elias queimavam como 

uma tocha (Eclo 48, 1). Elias 
também atrai fogo do céu que 

consome o sacrifício no Carmelo. O 
ES transforma o que Ele toca.



- Nuvem e luz: São símbolos 
inseparáveis. Pensemos nas 

teofanias do AT e na 
Transfiguração de Jesus (Lc 9, 30-

35).
- Selo: Com ele Deus marca o 

Cristo (Jo 6, 27). Com o seu selo o 
Pai marca cada um de nós (2Cor 1, 

22; Ef 1, 13; 4-30).



- A mão de Jesus sobre doentes e 
crianças (Mc 10, 16).

- A pomba: tem a ver com aquela 
pomba que Noé soltou da arca 
após o dilúvio e voltou com um 

ramo verde de oliveira. A Terra já é
novamente habitável, pode abrigar 
todo o tipo de vida. Quando Jesus 
sai da água do batismo, o ES, na 

forma visível de uma pomba, desce 
sobre Ele (Mt 3, 16). 



Em cada
batizado o Espírito desce e 
permanece para sempre.



6- O Espírito e a Palavra de Deus 
no tempo das promessas (nº 702-

716).
Este tratado é longo como se 

percebe. Se voce reler o nº 3 da 
aula 18 e as aulas 19 e 20, vai 
perceber que segui o roteiro do 

DEB. Isso lhe dará um bom número 
de informações que está no CIC.

Por outro lado sabemos que o ES é
o inspirador dos profetas. Por isso



o nº 711 do CIC começa com o 
sub-título “a expectativa do Messias 
e do seu Espírito”. Tudo tem a ver 
com um dos papéis do ES: manter 

viva a esperança na vinda do 
Messias para inaugurar o Reinado 
de Deus. A pessoa do Messias, a 
começar pelo nome (= ungido) já
fala por si do ES. Conferir Isaías 

11, 1-2; Lc 4, 18-19.


