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Hoje milhares de pessoas estão rotineiramente “caindo no espírito” em nome de uma demons-

tração moderna e palpável do poder do Espírito Santo. Os praticantes alegam ampla validação desse 
fenômeno na Escritura, na história da igreja e na experiência. Contudo, o fenômeno não apenas está 
claramente ausente no ministério de Jesus e dos Apóstolos, mas é totalmente inconsistente com uma 
cosmovisão bíblica. 

Primeiro, como apropriadamente obser-
vado por fontes pro-Pentecostais, tais como o 
Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements 
(DPCM) (Grand Rapids: Zondervan, 1988): “Um 
batalhão inteiro de textos-prova da Escritura é 
alistado para apoiar a legitimidade do fenômeno, embora a Escritura claramente não ofereça nenhum 
apoio para o fenômeno como sendo algo a ser esperando na vida cristã normal” (p. 790). 

Além do mais, a experiência de “cair no espírito” pode ser atribuída à mera manipulação huma-
na. De acordo com o DPCM, “em adição a Deus, a fonte da experiência pode ser uma resposta pura-
mente humana à auto-sugestão, pressão do grupo, ou simplesmente um desejo de experimentar o fenô-
meno” (p. 789). Os sarcásticos podem escrever sobre o uso de estados alterados de consciência, pressão 
do grupo, expectações, e poderes sugestivos como mera manipulação sócio-psicológica, mas os cristãos 
devem perceber uma ameaça ainda mais significante – essas técnicas são solo fértil para o engano satâni-
co e espiritual. 

Finalmente, o fenômeno de “cair no espírito” tem mais em comum com o ocultismo do que 
com uma cosmovisão bíblica. Um popular praticante do “cair no espírito”, Francis MacNutt, confessa 
honestamente em seu livro Overcome by the Spirit, que o fenômeno é extremamente similar às “manifesta-
ções de vudu e outros rituais mágicos” e é “encontrado hoje entre tribos primitivas da África e América 
Latina”. Em rígido contraste, a Escritura deixa claro que como cristãos devemos ser “sóbrios e alertas” 
(1 Pedro 5:8), ao invés de estar num estado alterado de consciência ou “cair no espírito”. 

Para estudo adicional, veja Hank Hanegraaff, Counterfeit Revival: Looking for God in All the Wrong 
Places, rev. ed. (Nashville: Word Publishing, 2001).  

 
1  PEDRO 5 :8-9 

 “Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário,  
anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem  

possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé. 
 

 
 
Fonte: The Bible Answer Book, Hank Hanegraaff, Thomas Nelson p. 82-5. 

                                                   
* E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em outubro/2007. 

“Cair no espírito” é uma descrição mo-
derna para uma pessoa que cai de costas 
devido supostamente a um encontro com 
o poder do Espírito Santo. 
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