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Irmãos, como me propus, inicio, na verdade, uma breve palavra sobre a experiência 

de “cair no Espírito”. 
 

Antes de qualquer coisa, é difícil não falar sobre a atual guerra entre muitos líderes de 
grandes denominações e de programas televangelísticos. Quem quiser saber do que 

eu estou falando, é só acessar alguns sites e saberá do que se trata. Nomes como – 
desculpem-me as citações – Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, Caio 

Fábio, Ana Paula Valadão etc. vagam “pra cima e pra baixo” pela internet. O combate 
é acirrado; a luta é ferrenha. Alguns com mais razões do que os outros; outros, 

falando do que não sabem e do que não vivem... e, no fim, quem fica confuso é o 
povo, que observa extasiado do lado de fora. O que resta é cada um escolher de que 

lado vai ficar. Agora, isso não é novo, só alcançou dimensões maiores. 
 

Quanto à questão de manifestações, digamos, espirituais – se não estou usando o 
termo incorreto – isso também não é novo. Não vou muito longe. John Wesley, 

quando pregava, tinha no meio de seus ouvintes pessoas que reagiam das formas 

mais distintas e, para alguns, suspeitas. Leiam um trecho que extraí do blog 
www.danielagad.blogspot.com: 

 
“Algumas manifestações diferentes começaram a ocorrer durante as pregações de 

John Wesley: pessoas gritavam, levantavam os braços, caíam ao solo e choravam. Na 
primeira semana de março de 1742. Ele esteve pregando na região norte de 

Kingswood. Dia 12, avaliando seu trabalho, conversando sobre todos os casos, 
cuidadosamente, e se certificando da procedência das pessoas envolvidas com 

aquelas manifestações, concluiu que: 
1. todas elas tinham perfeita saúde e nunca haviam sofrido convulsão de nenhuma 

natureza; 
2. as ocorrências se deram de forma imprevista, sem aviso, quando as pessoas 

escutavam a Palavra de Deus ou refletiam sobre o que tinham ouvido; 
3. no momento em que caíram no chão, elas perderam as forças e se viram, cada 

uma a seu modo, tomadas de forte dor, expressa de maneiras diversas: uma espada 

atravessando o corpo, um grande peso comprimindo-as contra a terra, uma tal asfixia 
que as impedia de respirar, um inchaço no coração prestes a rebentá-lo e a sensação 

de que o coração, as entranhas e o corpo todo estivessem sendo despedaçados. 
Desse modo, os sintomas observados não podiam ser creditados a qualquer causa 

natural, mas ao Espírito de Deus. Wesley não podia duvidar que Satanás estivesse 
despedaçando aqueles que se aproximavam de Cristo. 

Ainda naquele ano, ele comentou, em seu Journal (30/dez), certas manifestações 
ocorridas nos cultos, tendo examinado meticulosamente todos os casos. Alguns não 

eram capazes de descrever o que lhe acontecia, apenas que, a certa altura do culto, 
se viam caídos no chão, gritando e sem controle do que falavam. Wesley estava 

convencido de que aquilo tudo era obra de Deus e, portanto, não cabia nenhuma 
repreensão: “Que sabedoria é essa que se atreve a repreender essas pessoas, 

dizendo que devem permanecer silenciosas? De modo algum! Deixem que clamem 
por Jesus de Nazaré até que Ele responda „Tua fé te salvou‟”.” 

 

É verdade que, nesse caso, como também diante das pregações de George Whitefield, 
Charles Finney e Jonathan Edwards, para não citar outros, as reações de muitos 

pareciam ser genuínas manifestações de convicção de pecado, o que, evidentemente, 



se diferenciava de muitas outras manifestações que havia, na época, por parte de 

outras pessoas e que, também atualmente, ainda acontecem. É lógico que houve, há 
e por muito tempo haverá muitas manifestações que oscilarão entre carnais, 

emocionais e espirituais – se coloquei os termos adequados. Muita coisa se fabrica, se 

inventa. Há mentiras pra todos os lados. 
 

Vale também dizer que a forma como alguém reage a determinada ação de Deus não 
pode ser padronizada, visto sermos pessoas distintas umas das outras. E o modo 

como Deus trata com cada um de nós é diferente; contra isso, creio eu, não pode 
haver contestação. Não devemos, entretanto, aceitar toda manifestação dita de Deus 

como, de fato, divina. João disse que não devemos dar crédito a qualquer espírito, 
mas prová-los – o que, infelizmente, nem todos sabem fazê-lo – 1 João 4.1, 2 – ainda 

mais aqueles que negam a existência dos dons, como, por exemplo, o de 
discernimento de espíritos (1 Coríntios 12). O diabo está aí – não sei onde – 

prontamente preparado para, em cima, ao lado da verdade ou a partir dela, criar as 
suas mentiras. Pedro disse: “Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso 

adversário, anda em derredor...” (1 Pedro 5.8). 
 

Alguém também pode questionar o fato de a Bíblia não relatar sobre ninguém que 

tenha “caído no Espírito”. De fato, não vejo experiências EXATAMENTE IGUAIS 
relatadas na Bíblia, mas também vejo que a Bíblia não foi escrita para responder a 

todas as nossas perguntas. Jó fez muitas e Deus não lhe deu respostas, mas, sim, 
perguntas às quais ele não pôde responder. Existem fatos que não foram relatados 

pelos escritores bíblicos. Vejam, por exemplo, João 1.43: “No dia imediato...” e 2.1: 
“Três dias depois...”. O que aconteceu nesse intervalo? Vejam também o capítulo 

21, verso 25. É lógico que com esse argumento não podemos criar margem para ficar 
inventando coisas fictícias. 

 
E enfim, parece que o que muito está faltando é um cristianismo, além de racional 

(Romanos 12.1), também fervoroso (Romanos 12.11). Se bebermos de Jesus 
constantemente, inevitavelmente rios – e não um rio – de águas vivas fluirão de 

nosso interior (João 7.37-39). O que seriam esses rios? Algo certamente intenso e 
forte, pelo menos. E Ele continuou dizendo que estava se referindo ao Espírito que 

haviam de receber os que nele cressem. 

 
Por enquanto, é só isso que posso dizer. Não me propus, com o que foi dito, 

responder a tudo a que se refere esse assunto, mas fornecer algo que possa nos dar 
um entendimento mais amplo sobre essa questão. Deixo aqui, como se fossem 

minhas, as palavras de Paulo a Timóteo – se é que não estou indo além dos meus 
limites: “Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão 

em todas as coisas” (2 Timóteo 2.7). 
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