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AULA - EBD - 09/05/2021
O verdadeiro pentecostalismo

Tema: Blasfêmia contra o Espírito Santo
Texto base: Mateus 12:31, Marcos 3:29, Lucas 12:10

Contexto

1. O que é blasfêmia?
2. A blasfêmia é uma palavra ou uma ação?
3. Blasfemar é apenas falar algo contra Deus?

Tópicos

1. A etimologia da palavra:
a. Do grego: βλασφημία (vlasfimía);
b. Do latim: blasphemia;
c. Significados:

i. Atitude ofensiva a uma religião, como a negação de atributos ou a imputação de
defeitos a uma divindade;

ii. Insulto a um indivíduo ou objeto muito respeitável;
iii. Absurdo, afirmação sem sentido;
iv. Calúnia: Ação, dito ou comportamento falso; mentira;

2. Blasfêmia como Lei nos Estados Unidos:
a. Nos Estados Unidos, a Primeira Emenda garante um direito relativamente ilimitado de

liberdade de expressão, embora alguns estados ainda tenham leis de blasfêmia. O
Capítulo 272 do livro de Leis Gerais do estado de Massachusetts, por exemplo, diz na
Seção 36:

Quem intencionalmente blasfema o Santo Nome de Deus negando, amaldiçoando ou
desrespeitosamente reprovando a Deus, sua Criação, Governo ou Objetivos, ou
amaldiçoando ou desrespeitosamente reprovando para Jesus Cristo ou o Espírito Santo, ou
amaldiçoando ou desrespeitosamente repreendendo ou expondo seu desprezo e
ridicularizando a Divina Palavra de Deus contida nas Escrituras Sagradas, será castigado
com prisão em regime fechado de não mais de um ano ou com uma multa de não mais de
trezentos dólares, admitindo-se o perdão para acusados de bom comportamento.

3. Blasfêmia no Antigo Testamento (Levítico 24:16):
a. Pena capital (pena de morte) por apedrejamento;

4. Blasfêmia no Novo Testamento (Mateus 12:31, Marcos 3:29, Lucas 12:10):
a. Perda definitiva da salvação;

5. O nome de Deus era blasfemado (Isaías 52:5):
a. Os ímpios blasfemaram no sentido de dizer que Deus não protegeu o povo permitindo ir

ao cativeiro babilônico;
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b. Foi atribuído um ato à Deus sem ser de fato verdade;
c. O nome de Deus foi associado à um ato mentiroso;
d. Hebraico: naats - נַָאץ - Strong H5006 - Significado: desdenhar, menosprezar, abominar,

desprezar;
6. Os montes eram blasfemados (Ezequiel 35:12):

a. Edom queria os dois povos, Judá e Israel, e proferiu palavras de maldição e tentativas de
invasão;

b. Seir era onde o povo de Edom habitava (Esaú);
c. Hebraico: neatsah - נֶָאָצה - Strong H5007 - Significado: desprezo, blasfêmia;

7. Homens blasfemaram contra Jesus:
a. Ladrão da cruz: Lucas 23:39;
b. Algozes: Lucas 22:64-65;
c. Fariseus: Mateus 12:24-32:

i. Subsistir significa:
1. preservar a sua intensidade (força ou ação);
2. sobreviver ou perdurar:
3. mesmo com a tragédia, subsiste forte;
4. seguir sem que haja destruição;
5. não ser estragado nem suprimido;

ii. Perceba que a blasfêmia foi a ação do exorcismo (expulsar demônios) ser atribuída
aos demônios;

iii. Além de proferir uma afirmação falsa que inclui o Espírito Santo, a própria ação
também incluía o Espírito Santo;

iv. Jesus disse que se Ele fazia (exorcismo) pelo Espírito de Deus (Espírito Santo) logo
o reino de Deus havia chegado (Mateus 12:28);

v. Atribuir uma ação do Espírito Santo aos homens ou demônios e vice-versa
conjectura blasfêmia;

8. A suposta blasfêmia de Jesus (Mateus 9:3, Marcos 2:7):
a. Ao perdoar pecados Jesus estava se colocando na posição de Deus [o que de fato era];
b. Homens blasfemam quando fazem, falam ou agem com falsas prerrogativas divinas;

9. Estevão foi apedrejado por supostamente blasfemar (Atos 6:11-15):
a. Os judeus pagaram pessoas para testemunhar que Estevão havia blasfemado;

10. Deus é Espírito (João 4:24):
a. Pneuma (πνεῦμα) é uma palavra em grego que significa "respiração" e no contexto

religioso significa "espírito";
11. O que podemos resumir como blasfêmia contra o Espírito Santo (Mateus 12:30-32)?

a. Falar algo ofensivo contra a pessoa do Espírito Santo;
b. Atribuir ao Espírito Santo uma ação falsa ou mentirosa;
c. Falar que o Espírito Santo está dizendo algo que Ele não disse, caracterizando calúnia;
d. Ou de forma geral associar o Espírito da Verdade com uma mentira (João 16:13);

12. Parte prática da blasfêmia:
a. Falar em línguas estranhas falsamente como se o Espírito Santo estivesse fazendo tal

coisa;
b. Profetizar falsidades como se o Espírito Santo estivesse falando com a igreja ou a pessoa;
c. Dizer que o Espírito Santo está falando com você e que você sentiu algo Dele falsamente;


