
PNEUMATOLOGIA 
 
 
 
I. A TEOLOGIA SOBRE O ESPÍRITO SANTO 
 
A. O ESPÍRITO SANTO NA SANTÍSSIMA TRINDADE 
- O primeiro e mais fundamental dogma de nossa Fé nos ensina que existe um só Deus 
em três pessoas diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho é gerado pelo Pai e o 
Espírito Santo procede do amor recíproco entre Pai e o Filho. 
 
B. O ESPÍRITO SANTO NA SAGRADA ESCRITURA 
- Antigo Testamento: é aludido pela expressão hebraica ruah Yavé, que significa o 
sopro ou o espírito de Deus. É o sopro criador pelo qual Deus faz o mundo sair do nada 
e que dá vida os homens e aos animais. É o espírito que chama e inspira os homens 
providenciais e santifica as almas. E está associado à promessa do Messias, o qual será 
assumido sem limites pelo Espírito de Deus. 
- Novo Testamento: o Espírito Santo é plenamente revelado. Por exemplo: na vida e 
missão de São João Batista; na Anunciação e durante a vida de Nosso Senhor Jesus 
Cristo; em Pentecostes e no início da história da Santa Igreja. 
 
 
II. A MISSÃO DO ESPÍRITO SANTO 
 
A. SANTIFICAÇÃO DAS ALMAS 
- Embora seja comum às Três Pessoas Divinas, a missão de santificar é atribuída de 
forma especial ao Espírito Santo. Com efeito, a santificação das almas é a grande obra 
do amor de Deus, e o Espírito Santo é o Amor no seio da Santíssima Trindade. 
 
B. A GRAÇA SANTIFICANTE 
- Exemplo: escultor. 
- A través do Batismo, dá-se o maior milagre no mundo: o homem se torna filho de 
Deus ao receber uma participação da própria natureza divina.  
- Esta participação da natureza divina dá-se através da graça santificante. Ela é um dom 
sobrenatural, fruto do onipotente amor divino, pelo qual Deus eleva os Anjos e os 
homens infinitamente acima da condição natural.  
- É chamada de santificante por tornar santos todos os que a recebem, embora tenha 
muitos graus de desenvolvimento. Por isso, entre um neobatizado e um santo elevado 
no Céu, a distância é apenas de grau, pois ambos são santos.  
- É um dom divino, ou seja, uma dádiva inteiramente gratuita feita por Deus à alma. 
Não é adquirida por mérito angélico ou humano, pois pertence à ordem sobrenatural; 
assim como a matéria não pode conceder-se a vida, também o homem ou o próprio 
Anjo não podem, por seus esforços, possuir ou vir a ter a capacidade de produzir a vida 
sobrenatural. Nem mesmo a própria Santíssima Virgem Maria poderia criá-la. 
- A infusão em nossa alma da graça santificante é uma amorosa deliberação de Deus. 
Diferentemente do nosso modo de amar, que busca o bem no objeto amado, o amor de 
Deus infunde e cria a bondade das coisas. E, assim, através da graça Deus nos abre as 
portas de sua própria natureza divina para dela participarmos.  
 



C. A INABITAÇÃO DA SANTÍSSIMA TRINDADE 
- Exemplo: castelo do rei. 
- Nenhuma imagem seria suficiente para significar à altura o que é a inabitação da 
Santíssima Trindade, pela qual Deus não nos dá apenas algo, mas a Si próprio, pedindo 
de nós a inteira entrega de nós mesmos e de nosso coração, nosso amor, nossa amizade. 
- Bem distinta é a presença de Deus num pagão ou numa pessoa justificada pela graça. 
Por meio de sua graça, Deus está na alma do justo de forma mais íntima, como em seu 
templo: “Não sabeis que sois o Templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em 
vós?” (I Cor 3, 16). E daí se origina aquele amor mútuo pelo qual a alma está 
intimamente unida a Deus, com mais propriedade do que a existente entre os mais 
estimados amigos, e gozando d’Ele com a mais deleitável doçura.  
- Ora, quem ofende a Deus com falta grave e perde o estado de graça, entre outras 
horríveis consequências, expulsa a Trindade Santíssima de sua alma. 
 
D. AS VIRTUDES INFUSAS E OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 
- Exemplo: estátua que por milagre divino tivesse a vida humana infundida nela, mas 
não pudesse se movimentar. 
- O mesmo aconteceria com a vida da graça se o justo não pudesse praticar atos 
sobrenaturais para progredir e atingir a perfeição, ou seja, de certa forma, agir como o 
próprio Deus. De certa forma, seria um paralítico espiritual.  
- Põe-se, então, a pergunta: uma vez infundida a graça santificante, princípio e 
fundamento de nossa participação na vida de Deus, como agir tal qual age Ele? A 
resposta é simples: Deus dá ao justo potências para poder mover a vida sobrenatural da 
qual passa a participar ao receber graça: são as virtudes e os dons. 
- As virtudes e os dons desempenham funções semelhantes aos braços e as pernas no 
corpo humano, por assim dizer, porém no campo da vida de Deus participada. E é por 
meio destas potências sobrenaturais que o homem progride, cresce e atinge a perfeição. 
- Virtudes infusas: são hábitos operativos infundidos por Deus nas potências da alma 
para dispô-las a operar sobrenaturalmente, segundo o ditame da razão iluminada pela fé.  

- As virtudes adquiridas pelo puro esforço humano diferem das virtudes infusas.  
- Como as virtudes infusas operam de acordo com a razão iluminada pela fé, a 
direção dos atos sobrenaturais continuam a ser do homem e a operação é 
acompanhada por Deus, causa de nossa vida e atuação no campo sobrenatural. 
- Exemplo: a criança que caminha segurando a mão da mãe. 
- Contudo, o homem com frequência acabará por praticar de forma insuficiente 
estas ou aquelas virtudes, sobretudo pelos estigmas do pecado original. Faz-se 
necessário encontrar um outro e superior auxílio do Espírito Santo 

- Dons do Espírito Santo: são hábitos sobrenaturais infundidos pela Providência nas 
potências da alma para dispô-las a receber e cooperar com as moções do Espírito Santo. 

- Exemplo: gato que recebeu uma alma humana. 
- Através dos dons, será o próprio Divino Paráclito que agirá sobre as virtudes, 
elevando-as aos mais altos graus de perfeição. 
- A grande diferença entre as virtudes e os dons reside na causa que os dirige: 
enquanto os atos das virtudes são dirigidos pela razão do homem, depois de 
iluminada pela fé, os dons são governados pelo Espírito Santo. 
 

 
 
CONCLUSÃO: A vida presente significa um constante peregrinar rumo à união com 
Deus, para que a alma seja modelada pelo Espírito Santo. 


