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As Heresias Nossas de Cada Dia (III) 

Derrama Teu Espírito 

 “E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu 
Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, 
os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão.” (At. 2: 17 - NAA). 

 Certa ocasião recebi o convite do diretor do Seminário da Igreja Tabernáculo 
Evangélico de Jesus para proferir a aula inaugural do ano letivo que se iniciaria. O 
título da aula era Teologia da Libertação – uma avaliação crítica e sua influência na 
vida da igreja evangélica. No dia aprazado, cheguei com bastante antecedência e, 
no gabinete do diretor, conversa vai, conversa vem e ele me disse: “Professor 
Barros, o senhor precisa estar conosco na tarde da glorificação do Espírito Santo”. 
Assustei-me! Respondi: “missionário, isto jamais acontecerá”. Para explicar minha 
resposta, li com ele o texto de João 16:5-15, que tem por subtítulo “A obra do 
Espírito Santo”, destacando o versículo 14 que diz: “Ele me glorificará, porque vai 
receber do que é meu e anunciará isso a vocês”. Assim completei: “Está bastante 
claro, meu amado diretor, que o Espírito Santo veio para glorificar e não para ser 
glorificado”. Esta é mais uma heresia, tão prejudicial à vida da Igreja, tal qual sua 
irmã gêmea, a expressão “derrama Teu Espírito”. 

 Derrama Teu Espírito é uma expressão usualmente empregada em orações. 
Quem formula esse pedido é o crente sincero que deseja ter mais do Espírito Santo 
em sua vida. Sincero, porém mal doutrinado. O Espírito Santo não pode ser 
derramado. 

 Realmente, não pode, porque já foi derramado. O livro de Atos dos 
Apóstolos, em seu capítulo 2, versículos 16 a 21, mostra que o Espírito foi 
derramado no dia de Pentecoste. Naquele dia, o Espírito Santo começou Seu 
ministério. 

 Em Atos 2:16-21, a citação do texto grego do Antigo Testamento é a de Joel 
2:28-42. O fato de Pedro usar as palavras “nos últimos dias” torna explícito que o 
profeta Joel refere-se aos últimos tempos prometidos por Deus. Pedro interpreta as 
palavras de Joel como alusivas à nova aliança, em contraste com os dias antigos 
da velha aliança. 

 Repita-se: não pode, porque foi derramado para sempre. “E eu pedirei ao 
Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre” 
(João 14:16 - NAA). Portanto, o Espírito Santo, o Consolador, habita nos 
seguidores de Jesus para sempre, funcionando como um emissário de Jesus, em 
Sua ausência física. 

 Insista-se: não pode ser derramado, porque está entre nós (João 14:17) e 
dentro de nós (I Cor. 3:16). Porque o crente tem o Espírito Santo. Foi Ele quem nos 
tornou crentes, por isso dizemos “Senhor Jesus” (I Cor. 12:3).  

Não pode ser derramado. Está em nós. Está dentro de nós. Tornou-nos 
crentes. 



 
Como derramar o que já foi derramado por meio de Jesus Cristo, nosso 

Salvador, se lemos: “ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, 
mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e 
renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de 
Jesus Cristo, nosso Salvador” (Tito 3:5 e 6 - NAA)? 

 Que o crente continue sendo sincero, mas que seja bem doutrinado. Que 
peça ao Pai que o ajude a manifestar submissão ao Espírito Santo e mais 
docilidade ao sujeitar-se à Sua direção. Sim, é disso que todos nós precisamos. A 
começar por mim. 

 


