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Análise da Divindade do Espírito Santo 
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A ideia de que o Espirito Santo não é Deus, embora pareça recente, não o é. Isto já tem acontecido 

desde o começo do cristianismo. Formalmente esta ideia nasceu do professor religioso chamado Arrio. 

Estes ensinos são conhecidos como ‘arrianismo’.  O arianismo entende que o Espírito Santo é apenas 

a força que emana de Deus e que Cristo é um ser criado. O que harmoniza com a ideia bíblica de que 

Deus e um. 

O  texto  bíblico  que  demonstraria  claramente  a  unicidade  de  Deus  é  Deuteronômio  6:4  (Versão 

Almeida corrigida e atualizada‐1993) “Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR”. 

Vamos a entender este texto analisando a língua hebraica. A palavra ‘único’ neste texto é ‘echad’ (lê‐

se: ek‐rat em português) (ֶאָחד)1 a qual significa unidade e não um só. Para dizer um só no hebraico é 

a palavra ‘yachid’ (ָיִחיד) 1 Vejam‐se os seguintes textos onde se emplea ‘echad’. 

a) Gen 1:5 “Chamou Deus à luz Dia e às trevas, Noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia”. Aqui 

‘primeiro dia’ vem de ‘echad yom’ indicando que dia e noite juntos fazem um dia, são uma unidade. 

O dia não é a noite nem vice‐versa. Ambos fazem um dia.  

b) Gen 2:24 “Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só 

carne”. As palavras  ‘uma só carne’ vem do hebraico  ‘echad basar’. Por acaso  isto significaria que o 

homem e mulher é uma só pessoa?  Não, senão que ambas pessoas devem caminhar em unidade.  

c) Gen 11:6 “e o SENHOR disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas 

o começo; agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer”. ‘o povo é um’ em hebraico é ‘am 

echad’. Aqui o  sentido  natural do  texto  é  indicar  que  o  povo  está  unido,  que  existe  unidade  de 

proposito no povo. E não que é o único povo. 

Isto pode se confirmar consultando o verbete 259 da conceituada concordância exaustiva bíblica de 

Strong (2002)2 descreve o significado de ‘echad’. Ele disse que ‘echad’ provem da palavra ‘achad’ (ir 

numa direção ou noutro, ser afiado) 1) um (número) 1a) um (número) 1b) cada, cada um 1c) um certo 

1d) um (artigo indefinido) 1e) somente, uma vez, uma vez por todas 1f) um...outro, aquele...o outro, 

um depois do outro, um por um 1g) primeiro 1h) onze (em combinação), décimo-primeiro (ordinal). 

 

Por outro lado a palavra ‘yaquiyd’ (ָיִחיד) significa ‘um só’ ou ‘único’. Isto pode-se observar nos 

seguintes textos: 
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a) Juízes 11:34 “Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu‐lhe a filha ao seu encontro, com adufes e 

com danças; e era ela filha única; não tinha ele outro filho nem filha”. A sentencia  ‘filha única’ em 

hebraico é ‘yachiyd’. Não há dúvida de que Jefté tinha apenas uma única filha. 

b) Prov 4:3 “Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe”. Aqui 

a frase ‘o único de minha mãe’ utiliza a palavra ‘yachiyd panim em’, mostrando que ele era um único 

filho, não há como confundir com a palavra um (echad). 

c) Jer 6:26 “Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza; pranteia como por filho único, 

pranto de amarguras; porque, de súbito, virá o destruidor sobre nós”. A palavra ‘filho único’ é ‘yachiyd’ 

em hebraico.  

Da mesma forma na concordância de Strong2 (2002) esta palavra significa: 1) só, só um, solitário, um 

1a) sozinho, único, um; 1b) solitário; 1c) filho único subst.; 2) um. 

 

Portanto, o texto de Deuteronômio 6:4, longe de apoiar a unicidade de Deus (que Deus é uma pessoa), 

apoia a unidade de proposito de pelo menos dois pessoas que integrariam a divindade. Esta conclusão 

inicial é confirmada por outros textos que anulam a ideia do arianismo, estes são: 

a) Gen  1:26  “Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança ...”. Ao mencionar ‘façamos’ evidencia que Deus está composto de pessoas. Não podem 

ter sido anjos. Porque eles não tem poder para criar. Apenas Deus pode dizer a Deus ‘façamos’ 

b) Gen 3:22 “Então, disse o SENHOR Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor 

do bem e do mal; assim, que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva 

eternamente”. Se fosse uma única pessoa diria o homem se tornou como eu. Deus conhece o mal 

por sua infinita sabedoria e não por experiência. Os anjos não caídos não conhecem o mal. Eles não 

sabem o que é desobedecer a Deus, ao contrário eles encontram sua maior alegria servir ao Senhor 

(Hb 1:6‐7, 14). Mas uma vez o ‘nós’ inclui apenas as pessoas da divindade. 

c) Gen 11:7  “Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a 

linguagem de outro”. Deus disse para ele mesmo ‘desçamos e confundamos’, mostrando mais uma 

vez a pluralidade de Deus 

d) Isa 6:8 “Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? 

Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim”.  O Senhor (Adonai) pergunta ‘quem há de ir por nós?’. O 

profeta leva a mensagem de Deus, não de anjos. Anjos também são mensageiros. Portanto, aqui não 

pode se referir a anjos. O ‘nós’ deste versículo apenas pode se referir a divindade.   

 

A partir deste análise pode-se ver que existe mais de uma pessoa na divindade. Este análise prévio 

dá fundamento para poder mostrar a divindade de Cristo e do Espirito Santo a través das Escrituras.  
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Em relação à divindade do Espirito Santo, o seguinte texto ajuda a verificar a personalidade dEle. 

Romanos 8: 26 disse “Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; porque 

não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos 

inexprimíveis”  

 

Se o Espirito Santo fosse uma força apenas, como então, uma força intercederia por nós? visto que, 

não sabemos orar convenientemente? Uma força que se coloca contra aquele que exerce aquela força 

não é sua própria força. Certamente é de outra pessoa. Da mesma forma uma força própria não poderia 

ter sentimentos e menos ainda ser esses sentimentos contrários ao que exerce a força.  

 

Outro texto de interesse para analisar é Joao 14:16 “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 

Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco”. Cristo ao falar ‘outro consolador’ quer dar a 

entender outra pessoa como eu. A palavra em grego é ‘ἄλλον παράκλητον’ (allon parakleton). ‘Outro’ 

(ἄλλον) significa outro do mesmo tipo ou outro de tipo similar3. Se Cristo é uma pessoa, o Espirito 

Santo também é outra pessoa. Há outra palavra para ‘outro’ no grego esta é ‘ἕτερος’ (heteros) isto 

pode ser observado no texto seguinte: “Também há corpos celestiais e corpos terrestres; e, sem 

dúvida, uma é a glória dos celestiais, e outra, a dos terrestres” (1Cor 15:40). Esta palavra significa 

outro de diferente tipo3. Esta palavra é contrastante à ‘allos’. No texto se mostra que a gloria dos seres 

celestiais é de outro tipo que as das coisas terrestres. O texto de Joao 14:16 está afirmando que a 

natureza do Consolador é a mesma que de Cristo. De forma que se Cristo é Deus o Espírito Santo 

também o é.  Se Cristo é uma pessoa ele também o é. 

 

Ao analisar o grego de João 16:13 “quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a 

verdade; porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas 

que hão de vir. (Joao 16:13)”. Observa-se o uso de artigo definido singular ‘o’ (’τὸ’ em grego), neste 

caso ‘o Espirito’ (τὸ πνεῦμα). Na bíblia sempre se utiliza este artigo antes do Espirito Santo indicando 

que é uma pessoa e não um objeto. É por esta razão que os tradutores colocam Espirito Santo com 

maiúscula. Se fosse uma força dever-se-ia mencionar também sem artigo. 

 

No caso a Ananias e Safira, eles tentaram enganar os apóstolos trazendo parte da oferta prometia. Em 

Atos 5:3 disse “Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses 

ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo?”. Pedro afirma que eles na verdade mentiram 

ao Espirito Santo. Como se pode mentir a uma força poderosa? Isto somente faz sentido se o Espirito 

Santo fosse uma força. Também ele não se esta atribuindo o nome e Espirito Santo. Seguindo a leitura 

Pedro disse: “...Não mentiste aos homens, mas a Deus. (Act 5:4)”. Portanto, o Espirito Santo é uma 

pessoa e é Deus.  
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Outras características do Espirito Santo  

 

1. Realiza as obras de Deus.  

a. Rom 8:2 Dá vida 

b. Gen 1:2 Presente na criação 

c. Mat 12:28 Expulsa demônios 

d. Jo 16:8 Convence de pecado 

e. Jo 3:8 e Tit 3:5 Regenera 

2. Tem os atributos de Deus 

a. Jo 16:13 É a verdade 

b. Hb 9:14 É eterno 

c. Sal 139:7 É onipresente 

3. Tem personalidade 

a. At 15:28 Tem seu parecer 

b. Jo 14:16 Cristo disse que viria outro consolador (outra pessoa) 

c. Jo 16:8, 13, 14 Ele convence, guia, fala, glorifica a Cristo   

O Espirito Santo na Trindade 

a. Luc 3:21‐22 relata o batismo de Cristo (o Filho), nessa ocasião, o Espirito Santo desceu em 

forma de pomba e o Deus Pai disse: Este é meu filho amado em quem me comprazo. O eu 

demostra que são três pessoas diferentes, e uma delas é o Espírito Santo. 

b. Mat 28:19 “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, 

e do Filho, e do Espírito Santo”. Na formula batismal está incluído o Espírito Santo. 

c. 2Cor 13:13, Paulo fecha sua carta mencionado primeiro a Cristo, depois o Pai e finalmente o 

Espírito Santo (Filho‐Pai‐ES) 

d. 1Ped 1:2, é mencionada a seguinte ordem Pai‐ES‐Filho 

e. Rom 15:30 disse “Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor 

do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor”. É evidente a 

ordem Filho‐ES‐Pai 

f. Gal 4:6 menciona a seguinte ordem Pai‐ES‐Filho 

g. Judas 20, 21 disse “Vós, porém, amados, edificando‐vos na vossa  fé santíssima, orando no 

Espírito Santo, guardai‐vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus 

Cristo, para a vida eterna”. A ordem seria ES‐Pai‐Filho. 



 

 
 

5  Análise da Divindade do Espírito Santo    Ticona-Benavente, CA 

 

h. 1Cor 12:4‐6 “Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade 

nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus 

é quem opera tudo em todos”.  Neste texto a ordem é ES‐Filho‐Pai.  

Pelo exposto pode‐se observar que o Espirito Santo é Deus e que ele não é inferior ao Deus Pai nem 

ao Deus Filho. Os apóstolos ao colocarem em diferente ordem aos membros da trindade mostram que 

não acreditavam na  inferioridade nem superioridade do Espirito Santo na Trindade, antes bem, na 

igualdade frente ao Filho e o Pai. Por outro lado infere‐se também que se fosse apenas uma força de 

Deus nem precisaria ser mencionado nestes textos.  

Conclusão 

Deus não é uma única pessoa. No entanto, é um em proposito. 

O Espirito Santo possui uma personalidade própria. 

O Espírito Santo é Deus, na mesma posição de igualdade e poder que Deus Pai e Deus Filho. 

Referências 
1  Leningrad Hebrew Old Testament. Bibleworks 7 software. 

2 Dicionário Bíblico Strong. 2002. Sociedade Bíblica do Brasil. 

3 Helps, Word‐studies. 2011. Helps Ministries, Inc. www.helpsbible.com  

 


