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EXCELENTÍSSIMO E REVERENDÍSSIMO BISPO DOUTOR SAMUEL DE 

CÁSSIO FERREIRA 

M.D. Presidente da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de 

Deus – Ministério de Madureira no Estado de São Paulo  

 

REF: PARECER DA COMISSÃO 10 

Unção com Óleo. Fundamento Bíblico, para que serve e para que não serve.  

 

Excelentíssimo Presidente 

Douta Mesa Diretora 

  

A Comissão designada pela douta Presidência dessa Convenção, apresenta o 

relatório de seus trabalhos, que culminaram na elaboração do Parecer: 

RELATÓRIO DA COMISSÃO 

 

1. A UNÇÃO NAS ESCRITURAS SAGRADAS 

 A unção nas Escrituras tem um valor muito grande e significativo, não há como 

ignorá-la, das suas muitas funções, no campo espiritual, o ato de ungir tinha o 

significado específico de separação e consagração. "Moisés ao consagrar os sacerdotes, 

ungia-os com óleo. "Esta unção era o clímax da cerimônia, o ato que a selava. Uma vez 

ungidos os sacerdotes eram postos a parte do resto do povo. Tendo sido purificados, 

vestidos e ungidos com o óleo derramado sobre eles, estavam em relação estreita e 

específica com o Senhor. Eles estavam no lugar do Senhor diante do seu povo e 

representavam o povo diante do Senhor. 

 Outros significados e funções tinha a unção, a seguir o leitor poderá ter acesso as 

várias formas em que é empregado a unção nas Escrituras Sagradas. 

 As Escrituras monstra de maneira clara e interessante no fato de que mulheres 

nunca eram ungidas para funcionar em papéis mediadores específicos dentro da 

comunidade do pacto. Não há nenhuma referência sugestiva de mulheres servindo como 

sacerdotisas ungidas ou rainhas reinantes. Três mulheres em cântico, logo após uma 

poderosa libertação (Ex. 15:20); Débora serviu como juíza quando homens, como 

Baraque, se recusaram a lutar contra os cananeus (Jz 4:4) e Hulda proferiu ao jovem 

Josias palavra de julgamento (2 Rs 22:19). Mas não há nenhuma indicação de que essas 

mulheres tenham sido ungidas. 
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1.1 De objetos separados para usos sagrados: coisas que a receberam 

 Os objetos separados especificamente para o uso no tabernáculo, eram 

consagrados ao Senhor. Estes objetos não seriam mais utilizados em outra lugar a não 

ser na casa do Senhor. Isto também é uma prática na igreja contemporânea, nós 

separamos vários objetos para serem usados na Igreja, porém não ungimos com óleo 

estes objetos, apesar de serem significantes diante da congregação. Todos são consciente 

de que são separados para o uso exclusivo na Igreja. 

1.1.1. Tabernáculo 

 Quando o tabernáculo foi ungido e tudo o que nele continha, bem como os 

utensílios, móveis internos e externos, a idéia de consagração de todo este material 

separado, purificado e dedicado ao serviço específico de Deus é reforçada pelo fato de 

que somente os sacerdotes separados, purificados e consagrados poderiam servir no 

altar e manipular seus utensílios. 

- Ex. 30: 26, 27: "com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, E a 

mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do 

incenso," 

- Ex 40: 11: " Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás." 

1.1.2. Altar de bronze 

 Depois que os sacrifícios fossem preparados, os homens eram apresentados a 

porta da tenda da congregação e vestidos com as vestes sacerdotais e eram ungidos. A 

preparação do altar incluía a sua purificação e a unção, como também o novilho era 

ungido. O novilho apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, o Ungido do Senhor, por 

esta razão era ungido, isto é consagrado para ofertar ao Senhor, fazendo expiação de 

pecado. 

- Ex 29:36 "Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para 

expiações; e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado; 

e o ungirás para consagrá-lo." 

- Ex 40:10 "Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e 

consagrarás o altar; e o altar se tornará santíssimo." 

1.1.3 Bacia de bronze 

 Refere-se a utensílio ungido, isto é, separado para uso no tabernáculo. Era 

purificada e dedicada ao serviço específico de Deus. 

- Ex 40:11 "Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás." 

 

1.2. Maneira e Propósito 

 A palavra hebraica para designar óleo é semem, que podem também ser 

traduzido por gordura, coisas gordurosas, ungüento. É utilizado de modo geral para 

designar vários tipos e espécies de óleos, que consequentemente são utilizados para 

diversos fins. 

 O óleo representa prosperidade, plenitude e abundância para todo o povo que 

habita em certa área na terra Prometida, no deserto ou nas montanhas. O óleo permitiu a 

viúva de Serepta assar muitos bolos e outra viúva pagar seus credores. O óleo representa 

as bênçãos do pacto, representa poder, capacidade, eficiência.  
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 A medida que a revelação de Deus se tornaram mais latente e evidente, a pessoa 

e a obra do Espírito Santo iam sendo postas, fica evidente que o propósito do óleo 

deveria ser considerado o símbolo mais apropriado ao Espírito Santo. 

1.2.1. Com azeite 

 O óleo de azeite de oliva representa a vida, vida plena, rica, vibrante, vida útil e 

benéfica, uma fonte de alegria e regozijo, um símbolo de unidade, um incentivo a 

partilhar com aqueles que estão enfermos ou de luto. Representava saúde de uma 

pessoa, suas qualificações e suas preparações para servir ao Senhor. 

- Sl 92:10 "Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem; Derramas sobre 

mim o óleo fresco." 

1.2.2. Com ungüento 

Era uma espécie de perfume que utilizava para ungir os pés dos hóspedes, sinal de 

alegria e de que o hóspede era bem-vindo a casa. O ungüento é um óleo para uso 

externo e que tem por base uma gordura, sendo adicionado ervas aromáticas que 

perfumava o corpo. 

- Jo 11:2 "Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com 

bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos." 

 

1.3 Era usado para 

 O óleo representava saúde e beleza, sendo utilizado nos cuidados com o corpo. 

1.3.1. Enfeitar a pessoa 

 O óleo era um excelente artigo de embelezamento, amaciava e hidratava a pele, 

deixando-a macia e sedosa.  

Rt 3:3 "Banha-te, unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira; porém não te 

dê a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber." 

1.3.2 Refrescar o corpo 

 O óleo refrigera, isto é reanima, restaura, restabelece, da novas forças. A unção 

neste caso rejuvenesce, dando ao ungido alivio, suavizando a sua alma restaurando o 

amor próprio e a certeza da vitória. 

2 Cr 28:15 "Homens foram designados nominalmente os quais se levantaram e 

tomaram os cativos e do despojo vestiram a todos os que estavam nus; vestiram-nos, 

calçaram-nos e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram; a todos os que, por 

fracos, não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jerico, cidades das palmeiras, a 

seus irmãos. Então voltaram para Samaria." 

1.3.3. Purificar o corpo 

 Aqui a unção com óleo tem o significado de tornar puro, livrar ou desembaraçar 

de substâncias que alteram e corrompem o corpo humano. Além desse significado 

podemos acrescentar ainda que seria um tratamento de embelezamento. Na purificação, 

toda mancha, mácula e rugas seriam tiradas, a fim de evidenciar a beleza do corpo. 

Et 2:12 "Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada 

segundo as prescrições para as mulheres por doze meses (porque assim se cumpriam os 

dias de seu embelezamento, seis meses com óleo de mirra, e seis meses com especiais, e 

com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres)." 
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Is 57:9 "Vais ao rei com óleo, e multiplicas os teus perfumes; envias os teus 

embaixadores para longe, até à profundidade do sepulcro." 

1.3.4 Curar os enfermos 

 O óleo tinha poderes curativos, amolecia os ferimentos e purificava-os. A unção 

de enfermos era uma ação terapêutica na vida da igreja proporcionando a cura do 

enfermo. 

 Haviam muitos médicos em Israel, vários profetas se refere a eles. Ninguém 

ficará surpreso ao saber que a medicina da época era rudimentar e que tem muitos 

aspectos se aproximava mais da magia do que da ciência. Entretanto, ao que parece, os 

médicos judeus possuíam desde os primeiros tempos um conhecimento empírico de 

alguns remédios e das propriedades curativas das plantas. Encontramos muitos 

exemplos disto no Velho Testamento e os tratados talmúdicos igualmente transbordam 

de prescrições médicas; algumas são bastante engraçadas, mas outras dão a impressão 

de real conhecimento e experiência. O óleo de azeite era na época um medicamento de 

uso geral, além de ser comum e com propriedades curativas eficientes. 

 Não simplesmente porque o óleo tinha qualidade curativa, mas também como 

sinal de dependência total no Senhor. Cristo não usava óleo, em Suas curas. Longe de 

sustentar a extrema-unção, esta passagem trata de presbíteros (não de sacerdotes) 

orando para a cura do enfermo; de óleo medicinal, não um preparativo mágico para a 

morte. De cura e restabelecimento físico e espiritual, não salvação além do túmulo. 

- Mc 6:13 "expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com 

óleo" 

- Tg 5:14 "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam 

oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor." 

1.3.5. Curar os ferimentos 

 O óleo era um dos medicamentos mais usados, sendo no geral esfregado com a 

idéia de amaciar e acalmar, e podiam fazer uso dele até mesmo no sábado. Misturavam-

se freqüentemente com o vinho e foi com esta mistura que o samaritano e o evangelho 

tratou as feridas do homem que encontrou caído na estrada de Jerico. Um outro 

ungüento também empregado era o mel, colocado para abrir as feridas, sendo também 

engolido para aliviar as inflamações da garganta, como fazemos hoje com o uso da 

própolis. 

- Is 1:6 "Desde a planta do pé até às cabeça não há nele cousa sã, senão feridas, 

contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem 

amolecidas com óleo." 

- Lc 10:34 "E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho; e, 

colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele." 

1.3.6. Preparar os mortos para o sepultamento 

 O embalsamento era um ato de impregnar o morto de perfumes, cujas 

substâncias eram capazes de o isentar de decomposição imediata. 

- Mt 26:12 "pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu 

sepultamento." 

- Mc 16:1 "Passando o Sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé 

compraram aromas para irem embalsamá-lo." 

- Lc 23:56 "Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos." 
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1.3.7. Os judeus gostavam muito do azeite 

 Primeiro porque representava a saúde de uma pessoa além de suas qualificações, 

segundo porque servia como base para alguns alimentos tornando-os saborosos e 

agradáveis, terceiro representava a beleza, por isso era usado nos cuidados corporais, 

quarto representava a fonte de alegria e regozijo do coração e, enfim, representava a 

própria vida do povo. 

Pv 27:9 "Como o óleo e o perfume alegram o coração, Assim o amigo encontra doçura 

no conselho cordial." 

Am 6:6 "que bebeis vinho em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo; mas não vos 

afligis com a ruína de José." 

 

1.4. Era aplicado 

 A unção em alguns casos tinha um significado muito profundo para o povo de 

Israel, quando a pessoa estava ferido, nos ferimentos era o local da unção. Porém há de 

se notar que o óleo representa também prosperidade, plenitude e abundância de bens. 

Neste caso permitiu a viúva de Serepta assar muitos bolos e outra viúva a pagar seus 

credores. Vejamos as principais partes do corpo humano para aplicar a unção. 

 Segundo GRONINGEN, no Velho Testamento o ato de ungir era praticado com 

quatro intenções específicas, vejamos três delas: 

1º) Designar, apontar, eleger: "se alguém considera a designação, o apontamento, a 

eleição como pré-requisitos ou como aspectos da unção depende de quão estritamente 

concebe a idéia de unção. Se o termo ungir refere-se estritamente ao ato de derramar 

óleo, esses são pré-requisitos. Se o termo é entendido como referindo-se ao fenômeno 

como um todo, os atos de designação, apontamento ou eleição estão incluídos no termo 

ungir. Uma das afirmações mais claras no Velho Testamento, que expressa a idéia de 

designação, é encontrada em I Sm 16:3. Samuel foi enviado a casa de Jessé para 

preparar e oferecer um sacrifício e ungir um dos filhos de Jessé para ser rei."  

2º) Separar ou consagrar: "Davi não queria tocar no ungido do Senhor, por que o 

ungido deve ser considerado inviolável", por tratar-se de uma separação ordenada por 

Deus. 

3º) Ordenar ou atribuir autoridade: "as pessoas que foram eleitas, designadas, postas 

a parte e consagradas foram atribuídas tarefas específicas. Este comissionamento era 

também parte integrante ou função distinta da unção." "A concessão de qualificações 

por Deus a pessoa eleita é ilustrada no caso de Saul. Quando ungido, ele tornou-se 

qualificado pela presença do Espírito Santo. Entretanto, quando o Espírito se retirou 

dele, embora ele ainda permanecesse em posição de autoridade, não mais estava 

qualificado, segundo as exigências do Senhor , para servi como rei."  

1.4.1. A cabeça 

 O derramamento do óleo sobre a cabeça de um homem, indicava que esse 

homem havia sido designado pelo Senhor, para um determinado ofício que poderia ser 

rei, sacerdote ou profeta. Quando Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Saul e 

informou-o de que o Senhor o tinha ungido rei, a primeira e principal idéia foi a de 

informar Saul que ele fora nomeado pelo Senhor" . Saul quando foi ungido, tornou-se 

qualificado para servi como rei. Assim sucedeu com Arão e muitos dos profetas de 

Israel. 

 A medida que a revelação de Deus foi progredindo, este ato no Novo Testamento 

é indicado pela imposição das mãos, outorgando autoridade para ministrar, presidir, 
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ensinar, como até hoje é realizado na ordenação e investidura de presbíteros docentes e 

regentes. 

Sl 23:5 "Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça 

com óleo; o meu cálice transborda." 

I Sm 10:1 "Tomou Samuel um vaso de azeite, e lho derramou sobre a cabeça, e o beijou 

e disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de 

Israel?" 

Ec 9:8 "Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua 

cabeça." 

1.4.2. Ao rosto 

 A unção do óleo no rosto tinha o objetivo de hidratar a sua pele protegendo-a 

contra o sol e o frio da palestina. Dava forças as células da face, mantendo vivas, ativas, 

evidencia um semblante de alegria. A unção tinha poderes emoliente, de purificação e 

higiênicos, não permitindo que a poeira penetrasse nos poros celulares faciais. 

Sl 104:15 "O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe da brilho ao rosto 

e o pão que lhe sustém as forças." 

1.4.3 Aos pés 

 O ato de ungir os pés estava relacionado com a alegria que o hospedeiro tinha de 

receber os pés. Era um costume bastante difundido na palestino nos tempos apostólicos. 

Jesus além de ser ungido nos pés, também tomando uma bacia lavou os pés dos 

discípulos com símbolo de unidade da Igreja e de comissionamento para a expansão do 

reino de Deus aqui na terra. Era o credenciamento e a investidura de autoridade. 

Lc 7:38,39 "e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas 

e os enxugava com os próprios cabelos; e beijava-lhe os pés e os ungia com o 

ungüento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: Se este fora 

profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora." 

Jo 12:3 "Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, mui 

precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos; e encheu-se toda a 

casa com o perfume do bálsamo." 

 

1.5 Unção Sagrada 

 A unção sagrada estava relacionada com a eleição e a dedicação de certa classe 

de pessoas para um ministério específico no povo de Israel. Era ungido com este 

objetivo, os profetas, sacerdotes e reis, que agindo conjuntamente governavam o povo 

temporal e espiritualmente, cada um com suas funções específicas apontavam para os 

ofícios que Jesus Cristo, o Messias, desenvolveriam na humanidade.  

 A primeira menção da unção sagrada reporta-se a Jacó, em Betel, a partir desse 

episódio tornou-se parte integrante do povo da aliança. Quando os reis, sacerdotes e 

profetas eram ungidos com o óleo sagrado, eles eram reconhecidos pelo povo como 

pessoas que tinham autoridade de Deus para agir em Seu nome, a unção era o sinal da 

autenticação do ministério sacerdotal, profético ou real. Estes ungidos passavam a ser 

denominados "ungidos do Senhor", isto eqüivale dizer que o próprio Deus os ungira 

para o ofício pelo qual estava exercendo. 

 Eqüivale hoje a vocação ministerial, presbiterial ou diaconal da Igreja, não que 

tenha a mesma relação, mas cremos hoje, que um presbítero, diácono ou pastor quando 
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é indicado, eleito e investido pela igreja, é porque Deus de antemão já o vocacionara 

para aquele ofício. 

1.5.1 Sua antigüidade 

 A coluna era um memorial do aparecimento de Deus. A libação oferecida era 

geralmente derramada ao Senhor. Jamais deveria ser bebida. O texto abaixo sugere-nos 

a pessoa de Jesus Cristo que derramou sua alma na morte, como sacrifício expiatório 

pelos homens. O que supõe também que Jacó aprendeu a praticar a unção com os povos 

do baixo vertente, nas regiões da Mesopotâmia. 

Gn 28:18 "Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia 

posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite." 

Gn 35:14 "Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com 

ele; e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo." 

1.5.2 Pessoas que a recebiam 

 Havia em Israel uma estreita relação entre os reis, profetas e sacerdotes, quando 

estas três classes eram servos da aliança, e sem dúvida os três ofícios deveriam 

complementar-se entre si e cumprir papéis querem vigias para cada um dos outros dois. 

Estes ofícios eram cumpridos por homens ungidos pelo Senhor. 

1.5.2.1 Profetas 

 Na comunidade da aliança, o profeta é o segundo ofício a aparecer. "O ofício 

profético era plenamente estabelecido pelo ato da unção, como afirma o profeta Isaias 

(61:1-3). Não é descrito ritual da unção, mas há referência a ele e o resultado é 

claramente expresso nas seguintes palavras: "O Espírito do Senhor está sobre mim, 

porque o Senhor me ungiu." Nas Escrituras Sagradas não encontramos nenhum ritual da 

unção, contudo ela nos mostra claramente que o ofício de profeta era conhecido e o 

homem que o possuía agia com autoridade e poder." 

I Rs 19:16 "a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de 

Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar." 

Is 61:1 "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para 

pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a 

proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados." 

1.5.2.2 Sacerdotes 

 Moisés recebeu instruções de Deus para ungir sacerdotes. O propósito da unção 

era a consagração de Arão e seus filhos, de modo que eles pudessem ser reconhecidos, 

autorizados e qualificados para servir no sacerdócio. 

 Segundo Groningen o sacerdote tinha oito atividades relacionadas ao seu ofício: 

1º) O sacerdote ungido tinha de fazer expiação; 

2º) Os sacerdotes tinham a obrigação de santificar o povo perante o Senhor e de manter 

essa santidade; 

3º) Os sacerdotes tinham o dever de ouvir a confissão de fé por parte dos adoradores e 

de receber seus sacrifícios de ação de graças ao Senhor; 

4º) Os deveres do sacerdote incluía a supervisão do tabernáculo e de seu mobiliário, sua 

montagem, desmontagem e remoção; 

5º) Os sacerdotes representavam a obra da misericórdia; por exemplo, em casos de 

homicídio não intencional e do auxílio ao forasteiro; 
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6º) Os sacerdotes tinham os deveres específicos de instruir e supervisionar a instrução 

do povo de Deus; 

7º) Os sacerdotes tinham de ser guardiães do Livro do Pacto e de mantê-lo acessível ao 

rei, de modo que este o pudesse ler regularmente; e, 

8º) Os sacerdotes tinham de ouvir os casos de desavença e tomar decisões sobre eles." 

Ex 40:13-15 "Vestirás a Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e a consagrarás, para 

que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as 

túnicas, E os ungirás como ungiste a seu pai, para que me oficiem como sacerdotes; 

sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações." 

I Rs 1:34 "Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profetas, ali o ungirão rei sobre Israel; 

então tocareis a trombeta, e direis: Viva o rei Salomão! 

1.5.2.3 Rei 

 As funções específicas na unção dos reis de Israel tinha como propósito da 

libertação do povo, através de um governo teocrático. 

 As funções incluíam: 

1º) O rei era ungido como libertador do povo do pacto; 

2º) O rei era ungido para governar sobre a comunidade do pacto; 

3º) O rei era ungido como pastor do povo de Deus...Pastorear inclui, além de guiar com 

mão hábil, o trabalho de buscar, alimentar, zelar, cuidar e curar."  

I Sm 9:16 "Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual 

ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos 

filisteus; porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim." 

1.5.3 Jesus Cristo, o Ungido de Deus 

 A raiz do substantivo mãsîah que tem o sentido de ungir, ungido, se refere ao 

Messias. Nos tempos bíblicos, a unção com óleo santo era um ato de consagração. No 

sentido original do termo mâsîah, traduzido no Novo Testamento como Messias, era a 

pessoa encarregada por Deus para cumprir a missão de reconciliação do homem com 

Deus, e sua unção expressava o caráter sagrado do seu ofício. A palavra Messias passou 

a significar o "ungido de Deus", o mensageiro do Todo-Poderoso que traria a redenção, 

não só para Israel (israelitas espiritual), mas também para toda a raça humana. Na 

plenitude dos tempos com a vinda do Cristo, o Messias, todos os homens veriam a luz 

de Deus e aqueles que cressem viveriam de acordo com os mandamentos de Deus.  

 O verbo masah aparece em grande parte do Velho Testamento, mais de 34 vezes, 

no Pentateuco "todos os exemplos ocorrem em contexto de culto, com objetos para o 

culto e pessoas oficiantes recebendo o óleo da unção."  

 A unção no Velho Testamento aponta a um aspecto de profunda significação 

bíblica, aponta para Cristo. Ser ungido é ser eleito, é ter uma profunda intimidade com o 

Senhor Deus de Israel. 

 Gerard Van Groningen diz que a designação ampla de masah, pode ser 

referenciado a um ou vários aspectos, tais como: 

"1º) As promessas de salvação; 

2º) A obra a ser executada para realizar as promessas; 

3º) as qualificações; 

4º) os meios empregados; 
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5º) Os alvos estabelecidos; 

6º) As pessoas necessárias, além do rei; 

7º) O reino sobre o qual o Messias reina, e 

8º) o resultado de seu reino" 

 O novilho apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, o Ungido do Senhor, por 

esta razão era ungido, isto é consagrado para ofertar ao Senhor, fazendo expiação de 

pecado. 

- Sl 45:7 "Amas a justiça e odeias a iniqüidade; por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com 

o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros." 

- Is 61:1 "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para 

pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a 

proclamar libertação aos cativos e a por em liberdade os algemados." 

- Lc 4:18 "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar 

aos pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista 

aos cegos, para por em liberdade os oprimidos." 

 "Antigamente, no Oriente Próximo, o costume de ungir pessoas ou objetos com 

óleo simples ou perfumado era generalizado e tinha propósitos medicinais, cosméticos e 

de conservação. O azeite, em especial, era freqüentemente aplicado depois do banho, 

nas feridas, nos cadáveres, nos cativos libertos e até mesmo nos escudos. Óleos 

especialmente preparados também eram usados para ungir a cabeça e os pés dos 

hóspedes ou das pessoas veneradas, ou simplesmente como perfumes. Sendo um sinal 

de alegria nestes últimos casos, figurava entre as coisas das quais os enlutados deveriam 

se abster. 

 A unção para os propósitos rotineiros mencionados acima, comum a todo o 

Oriente Próximo na antigüidade, adquiriu uma relevância distintivamente religiosa no 

Antigo Testamento. Ungir com óleo separava determinados pessoas e objetivos, 

dedicando-os ao serviço divino. Segundo a legislação, óleos primorosamente preparados 

eram usados para dedicar o tabernáculo, seus móveis e seus vasos (Ex. 30.22-33; 40:10-

11), assim como os membros da classe sumo sacerdotal de Levi que deviam ali servir 

(Ex 28: 40-42; 29:1-46; 30.30-33). Há também referências avulsas ‘a unção dos profetas 

(1 Cr 19:16; Is 61:1). O maior número de referências diz respeito ‘a unção dos reis, 

prática essa que remonta ao começo da monarquia (1 Sm 10:1; 16:13; 1 Cr 1:39). Como 

"ungidos do Senhor", esses reis tinham sua sucessão garantida e eram elevados a uma 

posição inviolável (1 Sm 24:7; 26:9, 11, 16). 

 Os hebreus esperavam, ainda, pela vinda de um rei pertencente ‘a linhagem de 

Davi, que seria especialmente ungido por Deus para introduzir o Seu reino, e esse 

personagem recebeu um nome derivado da palavra "ungir" em hebraico: o Messias. As 

descrições proféticas do Messias variam muito entre si na sua ênfase e no seu conteúdo. 

Muitas vezes retratado como um rei grande e justo, desfruta invariavelmente de um 

relacionamento incomparável com Deus Pai e é plenamente dotado de extraordinários 

dons espirituais e carismáticos. Nunca se perdeu de vista essa personagem no período 

intertestamentário, mas não desempenhou um papel de tanto destaque quanto em alguns 

dos profetas posteriores. 

 Todo o NT dá testemunhos do fato de Jesus de Nazaré ser aquele Messias. O 

termo eqüivale em grego para o "ungido" (Christos) foi aplicado a Jesus em todos os 

livros do NT, menos 3 João, e entre as comunidades grego-romanas, onde seu 

significado original provavelmente não era compreendido, perdeu rapidamente o artigo 
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e tornou-se parte do nome de Jesus. O Evangelho de Marcos gira inteiramente em torno 

da revelação de que Jesus é o Messias (Mc 8:29), e Mateus estabelece o fato logo de 

início, nas ligações de que Jesus é a linhagem de Davi (Mt 1:16). Os apóstolos 

pregavam essa mesma mensagem em todo o Livro de atos (At 2:36; 4:27) e Paulo a 

divulgou entre os gentios. Jesus cumpriu o ofício de Messias na Sua própria pessoa, ‘as 

vezes aplicando a Si mesmo de profecias do AT, de modo que outros títulos ou 

descrições (Filho do Homem, Filho de Deus, Salvador) ultrapassaram rapidamente o 

conceito hebraico original de "ungido", que foi simplesmente transformado em nome, 

assim como no primeiro versículo de Marcos: o evangelho de Jesus Cristo, Filho de 

Deus. A partir de Bultmann, uma grande escola modernista tem procurado neste século, 

negar que o próprio Jesus tivesse consciência de ser o "ungido" ou Messias. Esse 

conceito, no entanto, baseia-se numa interpretação extremamente arbitrária dos 

evangelhos, algo que os críticos conservadores tem aprendido a refutar melhor em anos 

recentes."  

 

2. TERMINOLOGIA E SIGNIFICADO 

 

2.1 Óleo 

 Shemen: “Óleo (de oliva), azeitona, perfume, madeira de oliveira”. Os cognatos 

desta palavra aparecem no ugarítimo, acadiano, fenício, siriático, árabe e aramaico. Esta 

palavra ocorre em torno de 190 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. 

 O termo shemen significa “azeite” de oliveira. O “óleo” de oliveira também era 

usado para ungir o portador de cargo futuro (Ex 25.2; Rs 9.6), a cabeça como sinal de 

luto (2 Sm 14.2), a cabeça como sinal de alegria (Sl 23.5) e o lóbulo da orelha, polegar e 

dedão do pé como ritual de purificação (Lv 14.17). A palavra shemen é usada como 

preservativo no escudo de couro (2 Sm 1.21) e na cozedura (Ex 29.2) e como 

medicamento (Ez 16.9). Este ”óleo” é queimado para dar a luz (Ex 25.6). Seus muitos 

usos tornaram o óleo de oliveira valioso artigo de comércio (Ez 27.17). 

 Em muitos contextos, shemen talvez queira dizer a própria “azeitona”: “E vós, 

recolhei o vinho, e as frutas de verão, e o azeite, e meteio-os nas vossas vasilhas” (Jr 

40.10). 

 Uma vez a palavra parece significar pratos profusos ou pratos misturados com 

muito “óleo”: “E o Senhor dos Exércitos dará, neste monte, a todos os povos uma festa 

com animais gordos” (Is 25.6). 

 O termo shemen é “um tipo de perfume” ou azeite de oliva misturado com 

certos odores para fazer um perfume, em passagem como Ct 1.3: “Para cheirar são 

bons os teus unguentos; como unguento derramado é o teu nome”. 

 O vocábulo shemen às vezes modifica “madeira”: “E, no oráculo, fez dois 

querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de dez côvados” (1 Rs 6.23) 

 O substantivo relacionado mismãh ocorre quatro vezes. Significa “robustos” ou 

“vigorosos” (“gordos”, Is 10.16) e “regiões férteis” (Dn 11.24). 

 

2.2 Ungir 
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 Mãshah: “Ungir, untar, consagrar”. Palavra comum tanto no hebraico antigo 

como no moderno, mãshah também é encontrado no ugarítico antigo. Ocorre cerca de 

70 vezes no Antigo Testamento hebraico. 

A palavra é encontrada pela primeira vez no Antigo Testamento em Gn 31.13: 

“Onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto”. Este uso ilustra a idéia de 

ungir algo ou alguém como ato de consagração. O significado básico da palavra é 

“untar” algo em um objeto. Em geral, o óleo está envolvido no processo, mas também 

poderiam ser outras substâncias, como tintura ou vermelhão (cf. Jr 22.14). A expressão 

“untai o escudo”, em Is 21.5, tem mais a ver com lubrificação do que com consagração 

nesse contexto. O fato de os pães asmos serem “untados com azeite”, em Ex 29.2, é 

basicamente equivalente ao nosso ato de passar manteiga no pão. 

 O Antigo Testamento usa mãshah comumente para indicar “ungir” no sentido de 

uma separação especial para um ofício ou uma função. Assim, Eliseu foi “ungido” para 

ser profeta (1 Rs 19.16). Mais tipicamente, o s reis eram “ungidos” para o seu ofício (1 

Sm 16,12; 1Rs 1.39). Os utensílios usados na adoração no santuário sagrado 

(Tabernáculo e Templo) eram consagrados para o uso mediante a unção (Ex 

29.36;30.26;40.9-10). De fato, a receita para a formulação deste “azeite da santa unção” 

é dada em detalhes em Ex 30.22-25. 

 Mãshîah: “Ungido”. Palavra importante para compreensão do Antigo e do Novo 

Testamento é o substantivo mãshîah, o qual nos da o termo messias. Como é verdade 

do verbo, mãshîah implica unção para algum ofício ou alguma função especial. Assim, 

Davi recusou prejudicar Saul, porque Saul era “o mungido do Senhor” (1Sm 24.6). Os 

salmos expressam os ideais messiânicos ligados à linhagem de Davi, usando a frase “o 

ungido do Senhor” (Sl 2.2; 18.50; 89.38;51). 

 De maneira bastante interessante, a única pessoa nomeada por “messias” no 

Antigo Testamento foi Ciro, o rei pagão da Pérsia, que foi comissionado por Deus para 

reestabelecer Judá à sua pátria depois do exílio (Is 45.1). A unção neste exemplo foi 

mais figurativa do que literal, visto que Ciro não estava ciente de que estava sendo 

separado para tal propósito divino. 

 O título Cristo que aparece no novo testamento é derivado do Grego Christos, 

que é precisamente equivalente do hebraico mãshîah, pois também está enraizado na 

ideia de “untar com óleo”. Assim, o termo Cristo enfatiza a unção especial de Jesus de 

Nazaré para desempenhar seu papel como escolhido de Deus.  

 

2.3 Unção 

Em sua três ocorrências no Novo testamento, isto é, 1 Jo 2.20,27 (duas vezes 

neste versículos), a nossa versão traduz o vocábulo Grego chrisma, “unção”. O versos 

18-27 nos apresentam uma advertência contra os enganadores (v.26) e contra os 

anticristos (v. 18). Os crentes que por virtude de sua “unção” (v. 20 e 27) são todos 

capazes de discernir o cisma (v. 19) e a heresia (negação da encarnação de Cristo, v. 22), 

são exortados a aderirem a mensagem apostólica (v. 24), que os levara a confessar tanto 

ao Pai como o Filho.  

Gramaticalmente falando, “unção” tem que ser ou (a) “aquilo que é usado para 

untar” (conforme B. F. Westcott, The Epistles Of John, 1982); ou então (b) “o ato da 

unção” (segundo A. E. Brooke, Icc, 1912); porem em qualquer dos casos a palavra se 

refere ao Dom do Espírito Santo, do qual o batismo em águas é apenas o sinal externo.  
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Outros, menos plausivelmente, falam sobre uma referência ao azeite e à 

imposição de mãos, enquanto C. H. Dodd, argumentando a base de paralelos 

helenísticos (MNT, 1946, págs. 58-64), sugere que se tratava de “iniciação”, ou seja, a 

confissão batismal baseada sobre a palavra, tradução essa que aparece na versão NEB. 

Vd também Ungido. 

 

2.4 Unção, Ungido 

 Pessoas e coisas eram ungidas no Antigo Testamento a fim de significar 

santidade ou separação para Deus: colunas (cf. Gn 28.18); o Tabernáculo e seu 

mobiliário (Ex 30.22 e segs.); os escudos (2 Sm 1.21; Is 21.5; provavelmente a fim de 

consagra-los para a “guerra santa”, vd Dt 23.9 e segs.); os reis (Jz 9.8; 2 Sm 2.4; 1Rs 

1.34); os sacerdotes (Ex 28.41); os profetas (1 Rs 19.16).  

A importância e a solenidade da unção é demonstrada, primeiramente, pelo fato 

que era uma ofensa capital compor o azeite santo para qualquer propósito comum (Ex 

30.32-33); em segundo lugar, pela autoridade que a unção emprestava, de tal modo que, 

por exemplo, apesar de os colegas comandantes de Jeú terem zombado do profeta 

chamando-o de “louco”, não ousaram resistir as implicações de sua ação, mas aceitaram 

sem levantar dúvidas que aquele que fora ungido como rei certamente deveria ser rei (2 

Rs 9.11-13); em terceiro lugar, pelo efeito produzido no ungido, quando a pessoa ou 

coisa ungida se tornava santa (Ex 30.22-23) e sacrossanta (1 Sm 24.7, etc.). 

Fundamentalmente, a unção era um ato de Deus (1 Sm 10.1) – enquanto que a 

palavra “ungido” era usada até mesmo metaforicamente para o significado da doação do 

favor divino (Sl 23.5; 92.10) ou a nomeação para algum lugar ou função especial do 

propósito de Deus (Sl 105.15;Is 45.1). 

Além disso, a unção simbolizava equipamento para o serviço, e é associada ao 

derramamento do Espírito de Deus (1 Sm 10.1-9; 16.13; Is 61.1; Zc 4.1-14). Esse 

emprego é levado até o novo testamento (At 10.38; 1 Jo 2.20-27). O uso do azeite para 

ungir os enfermos (Tg 5.14) é melhor entendido da mesma maneira, como algo que 

aponta para o Espírito Santo, o doador da vida. 

 

2.5 Unguento 

Mirqahath, shemen; em Grego, myron: Unguentos de várias espécies eram 

largamente empregados por todo o antigo Oriente próximo. Seu uso primário era como 

cosmético, e provavelmente tal costume teve início no Egito. Vd Cosmético e 

Perfumaria. Caixas de artigos de toucador, das quais caixas de alabastro com unguento 

faziam parte, têm sido recuperadas em consideráveis quantidades em diversos locais da 

palestina (vd fig. 108). 

Os Egípcios evidentemente descobriram que a aplicação de unguentos era algo 

aliviador e refrescante. Era costume dos Egípcios colocar pequenos cones de unguento 

perfumado sobre as testas do hospedes. O calor do corpo gradualmente ia dissolvendo o 

unguento, que finalmente escorria pelo rosto a baixo e até as vestes, produzindo um 

perfume agradável. Essa prática passou a ser adotada pelos semitas (Sl 133.2), e 

prosseguiu até os tempos neotestamentários. (Mt 6.17; Lc 7.16). 
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 Outros povos antigos seguiram os Egípcios usando unguentos para reduzir o 

ressecamento da pele e as irritações causadas pelo calor. Nas localidades onde a água 

geralmente era rara, os unguentos aromáticos eram empregados PARA DISFARÇAR 

OS ODORES DA TRANSPIRAÇÃO. Noutras ocasiões, eram empregados juntamente 

com cosméticos nos procedimentos de higiene pessoal. Os unguentos eram preparados 

ou por perfumistas (2 Cr 16.14, Ex 30.35), ou por sacerdotes, ou por indivíduos 

particulares, usando uma grande variedade de substâncias aromáticas. 

 O óleo da santa unção (Ex 30.23-25), prescrito para o uso nos rituais do 

Tabernáculo, tinha de ser composto de conformidade com a arte do perfumista. 

Consistia de azeite de oliveira, mirra, canela, cálamo e cássia, caso em que os 

ingredientes sólidos provavelmente eram pulverizados e fervidos no azeite de oliveira 

(cf. Jó 41.31). A manufatura dessa preparação era proibida a pessoas não autorizadas 

(Ex 30.37-38). 

 Segundo Plínio, os unguentos eram preservados como melhores resultados em 

receptáculos de alabastro. Nessas condições, os unguentos melhoravam com a idade, e 

se tornavam valiosíssimos depois de alguns anos. Assim é que o vaso de alabastro cheio 

de unguento, mencionado nos evangelhos (Mt 26.7; Mc 14.3; Lc 7.37) era um unguento 

caríssimo composto com um nardo puro (Nardostachys jatamansi). Essa erva, 

relacionada com a valeriana, era importada do norte da India e usada em quantidades 

apreciáveis pelos Hebreus e Romanos igualmente, na unção da cabeça. O adjetivo 

qualificativo, pistike, em Mc 14.3 e Jo 12.3 talvez signifique “líquido” ou “genuíno”. 

 Os unguentos eram empregados num sentido quase sacramental quando novos 

reis eram consagrados em seu ofício. Assim é que Samuel ungiu a Saul (1 Sm 10.1), 

Elias ungiu a Jeú (2 Rs 9.3), e Joiada ungiu a Joás (2 Rs 11.12). Os pastores da Palestina 

compunham um unguento de azeite de oliveira que esfregavam nos focinhos feridos das 

ovelhas (cf. Sl 23.5). Nos tempos neotestamentários os enfermos eram frequentemente 

ungidos durante certo rito religioso (Tg 5.14). Unguentos perfumados com mirra eram 

usados para ungir a cabeça (Lv 23.56; Mc 14.8). 

 

3. A ORIGEM DO ÓLEO 

“A mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar 

do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a 

sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo o que neles tocar 

se tornará santo. "Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me 

sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: Este será o meu óleo sagrado 

para as unções, geração após geração. Não o derramem sobre nenhum 

outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É 

óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse 

ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu 

povo". Êxodo 30.27-33 

Nesse texto Deus está estabelecendo as primeiras diretrizes para o seu povo, ao 

qual havia libertado do Egito e começado uma peregrinação em direção a Terra 

Prometida. Vemos Deus estabelecendo mandamentos para o culto de um modo geral. 

Nesse contexto, Deus estava falando da preparação de um óleo, chamado óleo 

sagrado da unção, que tinha uma formulação específica que Ele mesmo a ditou a 
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Moises. De forma alguma não era apenas o óleo da oliveira ou da azeitona. Esse óleo 

não poderia ser copiada por ninguém, sob pena de expulsão. 

Esse óleo tinha objetivo definido, e era o de santificar os elementos  do culto, de 

consagrá-los completamente para Deus, de tal maneira que quem tocasse em algum dos 

objetos sagrados se tornaria santo (v. 29). Nesse caso ele não poderia de maneira alguma 

ser aplicado sobre o corpo de alguém e somente os sacerdotes poderiam ser ungidos 

com o óleo (v. 32,33). 

O Comentário Bíblico de Matthew Henry, no texto citado a cima, diz a cerca das 

instruções dadas para a preparação do azeite da Santa Unção, e o incenso para o uso no 

serviço do Tabernáculo, o qual era agradável de ver e de cheirar. O nome de Cristo é 

como unguento derramado (Ct 1.3), e o bom nome dos cristãos é como unguento 

precioso (Ec 7.1). O incenso queimando sobre o altar de ouro era preparado com 

especiarias doces. Quando era utilizado, deveria ser moído em partículas muito finas, 

pois assim foi conveniente ao plano da salvação que o Redentor fosse moído, quando se 

ofereceu como sacrifício de sabor e odor gratos.  

Este perfume não deveria ser feito para qualquer uso comum. Deste modo, Deus 

mantem na mente do povo a reverencia por seu serviço, ensinando a não profanar e nem 

abusar de coisa alguma pela qual Ele se dá a conhecer. É uma grande afronta para Deus 

quando alguém brinca com as coisas sagradas e toma descuidadamente a sua palavra e 

as suas ordenanças. É sumamente perigoso e fatal usar a profissão do Evangelho de 

Cristo para fomentar os interesses mundanos. 

 

3.1 Unção de Pessoas 

a) Unção de Reis 

 Os reis eram ungidos como libertadores para o povo de Israel e para governar 

sobre o povo como seu pastor. 

"Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de 

Benjamim. Unja-o como líder sobre meu povo Israel; ele libertará o meu 

povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois seu clamor 

chegou a mim". I Samuel 9.16 

b) Unção dos Sacerdotes 

 Deus instruiu Moises a ungir os sacerdotes, de modo à consagra-los e reconhece-

los como pessoas separadas para Deus através do sacerdócio. Eles julgavam sobre as 

diferenças entre as pessoas do povo, faziam expiação, santificavam o povo perante 

Deus, ouviam confissões de pecados, eram a ligação entre o povo e Deus. 

c) Unção de Profetas 

 O ofício profético era estabelecido pelo ato da unção.  

“O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me 

para levar boas notícias os pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão 

com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação 

das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e 

o dia da vingança do nosso Deus; para consolar todos os que andam tristes, 

e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o 
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óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito 

deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, 

para manifestação da sua glória”. Isaias 61.1-3 

Não há uma descrição clara na Bíblia sobre como, ou qual seria o ritual para a 

unção de profetas, mas, este fato está razoavelmente estabelecido através do texto de 

Isaias citado a cima. 

Diante desse texto, concluímos que Cristo cumpriu essas três unções: De 

Profeta, Rei e Sacerdote: 

 Profetas – Ao anunciar as boas novas; 

 Rei – Como libertador do povo e Rei do universo; 

 Sacerdote – Em fazer a ligação entre Deus e o povo. 

O Comentário Bíblico de Matthew Henry diz do texto de Isaias 6.8-9 que “Ele põe a 

trabalhar os que colocou em liberdade. Seu trabalho é a liberdade perfeita, a maior 

honra. Todos os crentes são feitos reis e sacerdotes para o nosso Deus, e sempre devem 

se conduzir como tais.” 

Quanto ao ministério profético, deve ser buscado através do Espírito. 

 

3.2 Tipos de Óleo 

Existem alguns tipos de óleo usados na Bíblia para diversos fins, tais como: 

a) Unguento 

 Gordura misturada com perfumes especiais que lhe davam características muito 

desejáveis. Era utilizado para ungir os pés dos hospedes, simbolizando a alegria pela 

chegada daquele hospede, e desejando-lhe boas vindas. 

“Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e 

lhe enxugara os pés com os cabelos.” João 11.2 

Também era utilizado no cuidado pessoal com o corpo, pois é um excelente 

hidratante. 

”Naquela ocasião eu, Daniel, passei três semanas chorando. 

Não comi nada saboroso; carne e vinho nem provei; e não usei nenhuma 

fragrância perfumada, até se passarem as três semanas.” Daniel 10.2-3 

“Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não 

deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido.” Rute 3.3 

b) Óleos Curativos 

 O óleo tem ação curativa, permitindo amolecer feridas e purifica-las. O óleo 

quando misturado a certas ervas, pode proporcionar medicamentos poderosos para 

vários males. Não é de surpreender que os médicos em Israel tivessem desde tempos 

antigos conhecimento destas ervas e da forma de utiliza-las no processo curativo de 

doente. 
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“Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são; somente machucados, 

vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados nem 

tratados com azeite.” Isaias 1.6 

“Aproximou-se, enfaixou lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. 

Depois o colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria 

e cuidou dele.” Lucas 10.34 

c) Unguento Fúnebre 

 Este unguento era utilizado na preparação do corpo para o sepultamento, como 

parte de um processo de embalsamento. 

“As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, seguiram 

José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então, 

foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. E 

descansaram no sábado, em obediência ao mandamento.” Lucas 23.55-56 

  

3.3 Unção Para Curar 

 Vejamos algumas aplicações de termos utilizados para ungir no Grego no novo 

testamento. 

a) Aleipho 

Tem o significado de esfregar, refrescar, era habitual e corriqueiro, partícula de 

união. Esse termo era utilizado para fins medicinais, estéticos e funerários; 

b) Chrio 

Este era o termo utilizado para a unção sagrada, ou termo sagrado e religioso. 

Identificamos esse termo quando Jesus foi consagrado para o ofício messiânico e 

concedendo-lhe os poderes necessários para o seu ministério. Vemos também no 

revestimento dos cristãos com os dons do Espírito Santo. 

c) Chrisma 

Era utilizado para qualquer coisa untada, unguento. Geralmente preparado pelos 

Hebreus, com ervas aromáticas e óleo. Unção era a cerimônia inaugural para os 

sacerdotes. É uma derivação de CHRIO. 

Ungir é um ato simbólico através do qual os demônios são expulsos. As curas 

levadas a efeito pelos discípulos ou pelos presbíteros da igreja foram acompanhadas 

pela unção, ocorrendo no contexto da pregação e da oração. A cura, e, portanto, a unção 

também, veio a ser vista como um sinal visível do começo do Reino de Deus.  

Vemos então, que qualquer entendimento semi-mágico da unção, no entanto, é 

firmemente refreado em Tiago 5.13-16 pela importância atribuída à oração que 

acompanha. 

“Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se 

sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? 

Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre 

ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará 

o doente; o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será 
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perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns 

pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz” 

Tiago 5.13-16 

 Podemos observar também, que o racionalismo na igreja que vê a unção com 

óleo como sem valor e a nega, e afirma que ela nos moldes de Tiago, é um ato de 

obediência a aquilo que foi prescrito pela palavra inspirada de Deus. 

 Em segundo lugar, nós cremos que Deus continua a curar enfermos em atenção à 

oração da igreja, de acordo com sua soberana vontade. Isto nunca deixou de ser assim, e 

o será, cremos nós, até a volta gloriosa de Cristo. 

 A grande questão não é se aceitamos ou não ungir com óleo. A questão é que a 

Bíblia diz que o doente pode ser ungido com óleo. 

Percebemos então quanto à unção de enfermos: 

I - A unção com óleo não é ordenança, ou seja, não foi ordenada por Jesus; 

II - O lugar adequado para ministrar a unção com óleo é onde o enfermo está; 

III - O óleo não tem poder de curar, e sim Deus em resposta à oração em nome de 

Jesus. 

 Segundo o comentário Judaico do Novo Testamento de Devis H. Stern, diz que o 

Senhor cura os enfermos do seu povo, de acordo essa passagem, em resposta a oração 

oferecida com confiança. A cura era um dos três principais ministérios de Jesus (Mt 

4.23-24), e Ele prometeu que seus seguidores fariam obras ainda maiores do que Ele 

fez. Em adição, o Espírito Santo, a quem Ele enviou aos seus seguidores, concede à 

alguns dons de curar (1 Co 12.9; 30). 

 Também está descrito no mesmo comentário Bíblico, a cerca da finalidade 

terapêutica do óleo. Esfregarão azeite de oliva. A unção de azeite não é meramente uma 

cerimônia. Nos tempos bíblicos, o azeite da oliveira era utilizado como remédio ( Is1.6; 

Lc 10.34_), e ser ungido com azeite era considerado fisicamente agradável (Sl 

23.5;133.2-3).  

 

4. APONTAMENTOS SOBRE A UNÇÃO 

4.1 Analisando o texto de Tiago 5.14. 

Tiago está tratando no texto sobre oração, e não sobre a unção. A unção é um 

assunto secundário neste texto. 

O que o texto indica é uma ordem dada aos enfermos para chamar os presbíteros 

da igreja e estes orem sobre os enfermos, ungindo-os com azeite. 

É bom observar que os presbíteros dentro do contexto neotestamentário são 

pessoas idosas que se ocupavam do oficio de ministros e pastoreio, isto é, são 

autoridades eclesiásticas. 

Estes estão encarregados de ministrar sobre o rebanho a palavra e a oração, 

(Atos 6: 4; Tito 1: 5; 1 Pedro 5:1-3). Entre suas tarefas o cuidado dos enfermos. 
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A passagem em apreço e Marco 6: 13 são as únicas menções desta prática. 

Porém o texto não dá nenhuma ênfase sobre a unção, mas indica que é a oração da fé 

que salvará o doente. A palavra salvar aqui é no sentido de dar saúde e não de salvação 

da alma. A preocupação de Tiago é a oração. 

 

4.2 Qual é o propósito da unção? 

A bíblia fala de outros ritos que utilizavam a unção, como unção de pessoas e 

unção de objetos. Sempre com o objetivo de separar para uso sagrado. Reis, profetas e 

sacerdotes eram ungidos com azeite para serem consagrados, objetos como o 

tabernáculo e suas mobílias eram ungidos com o mesmo sentido. Mas todos estes atos 

estão dentro do que diz o Novo Testamento “Porque tendo a lei a sombra dos bens 

futuros e não a imagem exata das coisas...”, estas coisas apontam para Jesus. Após o véu 

do templo romper-se abriu-se um novo e vivo caminho (Hebreus 10: 1, 10,11) e por este 

novo caminho abre-se uma nova forma de interpretar todo o texto sagrado, e por isto 

não há mais base para certos ritos que podem ser interpretados espiritualmente, pois já o 

Espirito Santo habita em vós. 

Não é mais necessário a unção de objetos e de pessoa com azeite físico pois o 

azeite não é mais essencial uma vez que o Espirito habita em vós. 

Podemos inferir do texto sagrado pelo menos duas possibilidades para o 

propósito da pratica da unção. 

 O uso do azeite como remédio (Lucas 10:34). 

 O uso do azeite com propósito religioso. 

 Tiago estaria afirmando a prática comum de seus dias do azeite como remédio? 

Não há evidências para este tipo de prática no texto, porque menciona apenas 

somente o azeite para tantas enfermidades encontradas, e também seria difícil aceitar 

este tipo de propósito medicinal já que Tiago ordena que quem deve ungir são os 

presbíteros da igreja. Se o propósito não é espiritual, mas medicinal outros poderiam 

fazer a unção e o efeito seria o mesmo, não seria necessário chamar os presbíteros. 

Alguns pensam que a unção tem o propósito de estimular a fé dos enfermos. 

Porem não há evidências de que o propósito seja este, já que a ordem é chamar os 

presbíteros para que orem e a oração da fé levantará o doente, não enfatiza no texto o 

fato da unção colaborar a fé do enfermo. 

 Portanto o propósito mais apropriado para a unção é o religioso. 

A melhor interpretação, portanto, da unção com óleo é como ato simbólico. É 

bom lembrar que não é uma ordenança, pois tanto Jesus como os apóstolos curaram 

muitos enfermos sem a pratica da unção. Isto é um daqueles assuntos que podemos 

fazer ou não fazer, e não devemos constituir doutrina. Um outro exemplo semelhante é 

o lava pés, tem um sentido naquele ato que é mais importante que o ato físico. Uma 

regra básica da hermenêutica é que não se faz doutrina em textos isolados. 

 Sendo ato simbólico sem ser ordenança o que ele nos ensina? 
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Como unção traz sempre o sentido de separação e consagração, podemos inferir 

que ao ungir os enfermos com óleo, os pastores e presbíteros estão separando-os para 

receber atenção e cuidado especial da parte de Deus. 

Tendo visto que o texto sagrado não dá base para os abusos que temos visto 

circular no contexto da igreja atual, como por exemplo a unção de objetos, de paredes e 

terrenos, montes como é largamente discutido por exemplo pelo pastor Ciro Sanches 

Zibordi no livro “Mais erros que os Pregadores devem evitar” (CPAD). 

“Certos pregadores têm afirmado que é preciso ungir casas, carros e até 

cidades para que tenhamos a bênção de Deus. Um deles conta que, ao ter 

chegado a uma cidade, como nenhuma alma se entregava a Jesus, Deus lhe 

revelou uma nova estratégia de evangelização — percorrer a cidade inteira 

de carro, derramando azeite por onde passasse. Haja azeite! Se essa é a 

solução, como ungir uma cidade grande como o Rio de Janeiro?! E se 

alguém resolver ungir todo o Brasil?!” Zibordi. 

“Certos milagreiros esfregam óleo no local da enfermidade, para depois 

extrair objetos que supostamente indicam a ocorrência de enfermidades ou 

"trabalhos malignos". Essas "operações" têm gerado muita confusão no 

meio do povo de Deus, e não são poucos os obreiros que fazem perguntas 

sobre o assunto.” Zibordi. 

Não há base bíblica para unção no local da enfermidade já que a unção tem 

apenas função simbólica e não medicamentosa. O azeite sempre simboliza o Espirito 

Santo, e este já está presente na Igreja desde os dias do Pentecostes. 

 Veja do que diz o Pastor Ciro sobre isto: 

“Nos tempos bíblicos, o azeite era empregado diretamente nas feridas, mas 

como remédio (Is 1.6; Lc 10.34). Hoje, a unção para os doentes é apenas 

simbólica. Não deve ser aplicada no local da enfermidade. E se esta for 

numa parte íntima? Ademais, extrair pedaços de ossos, pedras, filetes com 

sangue ou algo parecido do corpo das pessoas — se é que não se trata de 

fraude — tem muito mais semelhança com as chamadas cirurgias 

mediúnicas do que com a manifestação de Deus. 

Embora muitos milagreiros e seus defensores recorram a versículos bíblicos 

isolados para se justificarem perante o povo, não vemos na Bíblia apoio 

consistente às suas estranhas práticas. Não devemos aceitar como sendo da 

parte de Deus qualquer operação prodigiosa, pois a própria Palavra do 

Senhor nos manda testar, examinar, julgar, provar o que ouvimos, vemos e 

sentimos (At 17.11; 1 Ts 5.21; 1 Co 14.29; 1 Jo 4.1). 

Alguém argumentará: "Jesus não untou os olhos de um cego com lodo feito 

com a sua saliva? Não devemos restringir os métodos de curar". Oh, sim. 

Mas Jesus não fez daquela prática um método para curar os enfermos. 

Além disso, aquele episódio isolado não respalda toda e qualquer prática 

dos milagreiros da atualidade. 

Quanto à cura, Jesus disse: "... porão as mãos sobre os enfermos e os 

curarão" (Mc 16.18). E a imposição de mãos, como vimos, pode incluir a 

unção com óleo. Esta, no entanto, não é a condição primacial para a cura, 

que ocorre por meio da fé (Lc 8.48; 17.19). 
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Qual dos apóstolos precisou de azeite para levantar os enfermos? Já pensou 

se Pedro tivesse dito ao coxo junto à porta Formosa: "Jesus te cura depois; 

agora, estou sem azeite para ungi-lo"?! 

"E quanto aos dons de curar?" — alguém perguntará. Ora, estes se referem 

às operações multiformes do Espírito Santo, e não às invenções dos 

criativos milagreiros. Deus age como quer. 

Quando Ananias visitou a Saulo, que estava cego, tão-somente impôs-lhe as 

mãos, e caíram dos olhos do apóstolo algo semelhante a escamas (At 9.17-

18). Houve um sinal visível da cura, porém Ananias não precisou empregar 

um método exótico.” Zibordi 

Devemos pensar sobre esta temática com cuidado e não esquecer das regras da 

hermenêutica, que nos dá balizamento a fim de sermos bíblicos, principalmente quando 

não há muitos textos para embasar nossas praticas. Neste caso e em outros que não há 

muitos textos bíblicos é bom observar o que a história da igreja nos ensina sobre a 

questão. 

Não encontramos entre os chamados pais da igreja nenhuma referência à unção 

com óleo de enfermos. Desde Tiago (46-49 d.C.) a Hipóliito de Roma (200 d.C.). 

Possivelmente porque os cristãos dos primeiros séculos estavam enfrentando variadas 

heresias, como o gnosticismo, arianismo, o sebastianismo, o monarquismo, os 

judaizantes e outras tantas, que não puderam pensar ou escrever sobre este assunto, ou 

ainda este não era assunto tão fundamental assim. 

 Analise feita pelo Pr. David Bezerra da Silva 

 

5. OUTROS TIPOS DE UNÇÃO 

 

5.1 A Imposição de Mãos é uma Doutrina Básica 
Poucas vezes se ouve em nossos dias estudos ou mensagens sobre o tema 

“imposição de mãos”, mas ele é um dos rudimentos da fé cristã.  

O escritor da carta aos Hebreus o coloca entre os “princípios elementares da 

doutrina de Cristo”,(Hb 6: 1,2). Ao que parece a igreja primitiva incluía esse assunto 

em seu discipulado básico. Esta era uma das coisas que o novo crente aprendia logo, na 

teoria ou na prática. O que seria isso? A imposição de mãos é o ato de colocar as mãos 

sobre alguém ou alguma coisa com intenção de transferir uma verdade espiritual.  

Há gestos físicos que têm grandes significados espirituais. Quando nos curvamos 

ou prostramos, por exemplo, estamos nos submetendo a alguém. Por isso a palavra fala 

para não o fazermos diante de ídolos, pois isso seria uma infidelidade para com Deus.  

É nesse sentido que a imposição de mãos se torna uma prática poderosa. 

Segundo o ensino bíblico, as mãos representam a extensão da própria pessoa e 

colocadas sobre alguém têm o poder de transferência ou impartição. Isso quer dizer que 

quando alguém impõe as mãos com um objetivo espiritual, está de fato lhe transferindo 

algo. Por isso é preciso zelo e entendimento sobre o assunto. 
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5.2 Deus Operou pela Imposição de Mãos 
Deus criou todas as coisas por sua palavra. Ele falou e tudo se fez. Mas com o 

ser humano foi diferente. O Senhor o criou com suas próprias mãos. Ele o formou do pó 

da terra, modelando-o segundo o seu querer. Houve contato. Esta é a primeira imposição 

de mãos na Bíblia, se assim podemos dizer. 

A Bíblia faz referência à destra do Senhor operando proezas, (Sl 118: 15; Êx 15: 

6). Por muitas vezes lemos que “a mão do Senhor veio sobre alguém”, (I Re 18: 46; Ez 

1: 3; 3: 22; 37: 1; 40: 1) e cada vez que isso acontecia, alguma experiência espiritual 

era desencadeada. 

 

5.3 Jesus Operou pela Imposição de Mãos 
Jesus trouxe consigo os sinais do reino de Deus, (Mt 11: 4,5). Estes milagres 

quase sempre foram operados através da imposição de mãos, (Mc 1: 44; 6: 5; 8: 23; Lc 

4: 40; 13: 13). 

Além de estar abençoando pessoas, estava formando discípulos. Cada 

ministração era uma “aula prática” de como operar no poder de Deus. Por isso, depois 

os apóstolos continuaram praticando e ensinando a respeito da imposição de mãos. 

 

5.4 Um Princípio Espiritual 
Na verdade a imposição de mãos é um princípio espiritual. Essa verdade é tão 

forte, que Satanás procura imitá-la para o implemento do mal.  

Nos terreiros, nos rituais de feitiçaria e mesmo nas práticas de Nova Era há uma 

ênfase forte no assunto. Como sempre, os demônios tomam verdades de Deus e as 

distorcem, com o fim de enganar e prejudicar as pessoas.  

Por isso não podemos permitir que servos do diabo ou pessoas mal 

intencionadas coloquem as mãos sobre nós e, se um dia isso aconteceu, devemos 

quebrar toda maldição que possa ter sido lançada. Pois até mesmo pecado se transfere 

por imposição de mãos, (Lv 4: 22-24; 16: 20-22). 

a) Transferindo Benção. Esse é o sentido mais básico do uso da imposição das mãos, 

seja de uma forma geral ou específica. Praticada desde o antigo testamento, (Lv 9: 22), 

geralmente é operada em conjunto com a verbalização do seu propósito, (Gn 48: 11-

20). Jesus o fazia para abençoar as crianças, (Mr 10: 13-16). 

b) Curando os Enfermos. Outro objetivo da imposição de mãos é a cura dos enfermos 

pelo poder de Deus. Jesus o fez e os apóstolos também. Todos os que crêem devem 

impor as mãos para liberar cura, (Mt 16: 17). Em Tiago 5: 14, 15 o termo “orem sobre 

eles” dá a entender a imposição de mãos, neste caso também em conjunto com a unção 

com óleo. 

c) Liberando Sinais e Prodígios. Jesus ressuscitou mortos tocando em seus corpos, 

ainda que isto contrariava a lei cerimonial dos judeus, (Lc 7: 11-15; 8: 54-55). Os 

apóstolos também operaram sinais através da imposição de mãos, (At 5: 12), o que 

também ocorreu no ministério de Moisés, (Êx 7: 19-20). Portanto a imposição de mãos 

é um canal para a operação de grandes milagres. 

d) Ministrando o Batismo no Espírito. O Batismo no Espírito Santo pode acontecer 

espontaneamente como em Pentecostes e na casa de Cornélio, (At 2: 1-4; 10: 44), sem 
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intervenção humana. Mas na maioria das vezes acontecerá através da ministração de 

imposição de mãos, (At 8: 17-19; 9: 17; 19: 6). 

e) Transmitindo Dons Espirituais. A imposição de mãos é um meio pelo qual se pode 

transmitir dons espirituais e capacitações ministeriais, (I Tm 4: 14; II Tm 1: 6). Assim 

foi com Josué, (Dt 34: 9). É óbvio que isto precisa ser feito debaixo de revelação, pois 

quem distribui dons é o Espírito, conforme lhe apraz, (I Co 12: 11). Portanto devemos 

ministrar segundo sua vontade. 

f) Delegando Autoridade e Separando Ministérios.  Outro aspecto importante da 

imposição de mãos, é a ordenação de ministros para a obra de Deus. Este é talvez o 

sentido mais comprometedor, pois através da imposição de mãos pessoas recebem 

autoridade e se não estiverem prontas para isso, causarão prejuízos ao Reino de Deus.  

 Vemos os diáconos sendo ordenados desta maneira (At 6: 1-6). Paulo e Barnabé 

recebem uma unção apostólica ao serem ministrados pelos líderes de Antioquia (At 13: 

1-4). É importante notar que isso sempre é feito por autoridades constituídas por Deus e 

não pelos crentes em geral. (Tt 1: 5). 

 

5.5 Cuidados com a Imposição de Mãos 

Como já vimos há um tremendo poder quando, em fé, colocamos nossas mãos 

sobre alguém, são necessários alguns cuidados no exercício desta prática. Em primeiro 

lugar, não devemos permitir que pessoas de caráter e fé duvidosa nos toquem com a 

intenção de ministrar sobre nós. 

Em segundo lugar nós mesmos devemos cuidar para que não haja brechas de 

pecado ou falta de fé em nossas vidas, especialmente quando vamos ministrar sobre 

pessoas oprimidas e endemoninhadas. Ministrar com brechas na vida pode ser um 

perigo, pois influências podem nos ser transmitidas na “contra-mão” do nosso toque.  

O terceiro cuidado deve ser o de não tentar ministrar dons e ministérios sobre 

pessoas, sem uma direção de Deus. Nossa imposição de mãos neste sentido deve ser 

para confirmar a vontade ministerial do Senhor sobre alguém e não para determiná-la 

segundo nossa própria vontade.  

Finalmente devemos, especialmente os pastores, zelar para não delegar 

autoridade e estabelecer no ministério pessoas despreparadas. É neste sentido que Paulo 

adverte para que neófitos não sejam ordenados, (I Tm 3: 5-6), e para que não se 

imponha precipitadamente as mãos sobre alguém, (I Tm 5: 22). 

 

6. TRECHOS RETIRADOS DO LIVRO MAIS ERROS QUE OS PREGADORES 

DEVEM EVITAR 

 

Unção da "Loucura de Deus" 
De tempos em tempos aparecem pregadores "ungidos" anunciando novidades 

dissociadas das Escrituras, mas sempre afirmando que têm o aval de Deus para isso. No 

plano espiritual, estão em voga as "novas unções", acompanhadas de "novas visões". 

Fala-se muito em "unção da loucura de Deus", com base em 1 Coríntios 1.25: "Porque a 

loucura de Deus é mais sábia do que os homens; e a fraqueza de Deus é mais forte do 

que os homens". 
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Os espalhafatosos pregadores dessa "nova unção" vêem na passagem acima a 

justificativa para todas as aberrações que dizem e fazem. Alguns têm ministrado a 

"bênção do depósito celestial". Prometem que as pessoas que tiverem fé encontrarão 

uma grande quantia em sua conta bancária! No entanto, a suposta bênção divina traz ao 

"agraciado" um grande problema. Trata-se de um autêntico "presente de grego"! 

Não pense que sou incrédulo. Creio sim num Deus que faz até moeda aparecer 

na boca de um peixe! Mas, se aparecerem, digamos, cinqüenta mil reais na conta de 

alguém, como fica a sua situação em relação à Receita Federal? Como o tal declarará 

isso no Imposto de Renda, haja vista não poder dizer simplesmente: "Foi Deus quem me 

deu"? O Senhor nos daria uma bênção pela qual nos tornaríamos sonegadores de 

impostos, infratores da lei? 

Quanto à expressão "loucura de Deus", ela foi empregada por Paulo apenas para 

enfatizar o quanto os seres humanos, por mais capazes que sejam, estão aquém do Todo-

Poderoso. 

Ah, e ele também mencionou a "fraqueza de Deus". Por que esses "ungidos" não 

pregam também a "unção da fraqueza de Deus"? Como se vê, o texto que empregam 

não apóia as suas atitudes extravagantes e as suas ministrações insanas. 

Por outro lado, em 1 Timóteo 6.3,4 o apóstolo Paulo — ao mencionar o "obreiro" 

que ensina outra (gr. heteros, "dessemelhante") doutrina e não se conforma com as sãs 

palavras de nosso Senhor Jesus Cristo — chamou esse tipo de "obreiro" de louco! E 

aqui é louco mesmo! Não se trata de linguagem figurada. Eis a descrição contida no 

versículo 4: "é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de 

palavras..." Não seria essa a loucura ou delírio presente na vida de alguns super-

pregadores? 

Reteté de Jesus? 
Uns dizem "reteté", e outros, "repleplé". Ninguém sabe ao certo o que significam 

essas expressões onomatopaicas — que devem ter se originado de uma brincadeira de 

péssimo gosto com as línguas estranhas —, usadas para identificar pretensos cultos 

pentecostais. Isso mesmo, pois, nos cultos genuinamente pentecostais, há exposição 

bíblica e manifestação do poder de Deus, e não brincadeiras com os dons espirituais e 

mau uso deles. 

O termo "reteté" não consta de dicionários oficiais; é um neologismo. Mas há 

quem diga que teve origem no italiano; relacionado com a culinária, significaria: 

"mistura", "movimento", "reboliço", "festa", "aquilo que foge da normalidade", etc. O 

certo é que essa expressão esdrúxula faz o maior sucesso no meio dito pentecostal. E ai 

daqueles que falam alguma coisa contra isso! São taxados de frios e inimigos do "mover 

de Deus". 

Mas, quer saber de uma coisa? Está na hora de darmos uma basta nessas 

efemeridades e brincadeiras na casa de Deus! 

 De onde tiraram essa idéia de que um culto só é pentecostal se pessoas 

marcharem, pularem, contorcerem-se ou caírem? Que negócio é esse de os crentes 

ficarem rodopiando pra lá e pra cá? E os servos de Deus que estudam as Escrituras, 

oram, jejuam, evangelizam e se santificam? São eles inferiores aos crentes do reteté em 

razão de não tomarem parte em seus reboliços? 
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Quem Gosta do Reteté? 
Já estive em várias reuniões do reteté. Os "hinos" são apresentados em ritmos 

como axé, com batuques que lembram reuniões de candomblé, e muito forró. Pura 

carnalidade! Pessoas rodopiam, caem, riem, berram, etc. E alguns obreiros tolerantes, 

frouxos, ainda dizem que isso se trata apenas de meninice. 

Ah, se o reteté fosse apenas meninice! Bastaria ensinar os "meninos" no 

caminho em que devem andar, não é mesmo? 

Porém, são poucos os crentes que se envolvem com práticas estranhas por falta de 

amadurecimento. A maioria gosta desses "moveres" por carnalidade e falta de temor a 

Deus! E, em alguns casos, verifica-se até apostasia decorrente de influência maligna (cf. 

1 Tm 4.1). 

Obreiros neófitos gostam do tal reteté, a ponto de se indignarem contra quem 

estimula o povo a ler mais a Bíblia e ser mais equilibrado. Eles dificilmente oram e, 

quando o fazem, valem-se das chamadas "orações de guerra". Ordenam, determinam, 

decretam... Esses anões espirituais não têm fome pela Palavra. Quando um pregador cita 

as Escrituras, bocejam. O negócio deles são as efemeridades; gostam de movimentos — 

da carne, é claro. 

Um dia desses, em um dos aeroportos brasileiros, eu me pus a ler a Bíblia na 

sala de embarque — não é sempre que faço isso em lugares como esse —, a espera da 

chamada de meu vôo. De repente, um famoso super-pregador do reteté, de mãos vazias, 

se aproximou. Sentando-se ao meu lado, ele disse, num tom que me pareceu zombeteiro 

ou um tanto desdenhoso: "Pois é... quem ensina precisa mesmo ler a Bíblia". 

Tentei inutilmente conversar com ele sobre o que eu estava lendo nas Escrituras, 

mas o seu negócio era contar vantagens. Apresentou-me, em cerca de dez minutos, toda 

a sua agenda... Depois que nos despedimos, fiquei pensando que, para manipular os 

ingênuos crentes do reteté, realmente não é preciso ler a Bíblia. Basta ter à mão um 

arsenal de animação de auditório, suficiente para garantir o "mover de Deus". 

Unção da Gargalhada 
No site YouTube (www.youtube.com) há uma infinidade de vídeos para todos os 

gostos. Foi lá que encontrei vários cultos do reteté e aberrações sobre os ministérios de 

super-pregadores norte-americanos que muitos crentes idolatram. Alguns deles são 

gurus da confissão positiva, modismo pernicioso que, há alguns anos, tem levado 

muitos crentes a abandonarem o evangelho de Cristo. 

Está no YouTube para todos verem um "culto" em que um famoso pregador — 

cujas iniciais do nome são K.H. —, pouco antes de morrer, precisando ser amparado por 

dois obreiros para não cair, ministrava à platéia a "unção do riso". Simplesmente, 

grotesco. Todos que vêem o vídeo confirmam: "Isso é uma aberração". Alguns se 

convencem de que não se trata apenas de uma histeria coletiva — há influência 

demoníaca mesmo. 

No tal vídeo, uma mulher uiva, como se fosse um lobo. Pessoas caem e lançam-

se umas sobre as outras, dando gargalhadas similares àquelas que só podem ser ouvidas 

em filmes de terror. Um casal sentado, ao ser fitado por K.H., cai ao chão "em câmera 

lenta", como se estivesse derretendo — o semblante deles é assustador. 

Os vídeos de outro não menos famoso super-pregador, cujas iniciais do nome 

são B.H., também impressionam. Vestido como um astro e parecendo um super-herói, 

derruba a todos os que estão à sua frente. Ele é um show-man. Pessoas se enfileiram 
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para receber o golpe de seu "paletó mágico". Mas, se realmente a unção de Deus está 

sobre B.H., por que não forma uma fila de paralíticos, a fim de levantá-los? 

Em outro vídeo, certo pregador brasileiro — e o principal propagador do reteté —, 

demonstrando total falta de bom senso, afirma que não queria apenas receber o sopro de 

B.H.: "Se o sopro dele é tão poderoso, eu queria que cuspisse sobre mim". Como se vê, 

essa "nova unção" para derrubar pessoas tem contribuído muito mais para que os super-

pregadores recebam glória dos homens do que para a glorificação do nome do Senhor 

Jesus. 

Unção do Leão 
No livro Evangelhos que Paulo Jamais Pregaria, eu fiz menção da unção dos 

quatro seres, por meio da qual "adoradores" caem ao chão, rugem como leões, batem os 

braços como águias, imitam bezerros, etc. Certa cantora — que tem um grande poder de 

influência sobre a juventude — foi um pouco mais além. Sob a "unção do leão", 

engatinhou em um palco, levando milhares de fãs ao delírio. 

Em seu blog, ela afirmou o seguinte acerca do episódio: 

Saímos para a ministração às 16h. Me vesti de acordo com o que o Espírito colocou em 

meu coração. Um vestido de veludo azul que comprei há mais de 10 anos no Seminário em 

Dallas. Um cinto preto largo com "cara" de autoridade. Botas pretas, assim como na última 

viagem em Florianópolis, com essa mesma mensagem de força, poder, autoridade, e 

conforto necessário para pular e pisar com força, profeticamente, na cabeça do diabo (...) 

Meus brincos comprados em Israel, e o anel com a pedra ametista que ganhei quando eu 

nasci. Olhei para mim mesma no espelho e vi uma guerreira (...) Houve um momento em 

que fez um "clique". Uma mudança na atmosfera. Depois da música "Manancial" comecei a 

receber palavras proféticas... A música acompanhou... O poder de Deus era palpável, e as 

palavras proféticas continuaram. Um cântico espontâneo sobre o Cordeiro e o Leão marcou 

para sempre a minha vida. E a unção de autoridade foi ministrada sobre nós (...) 
De repente, começamos a celebrar, mas foi diferente. Eu saltava e parecia que estava em 

um trampolim, uma cama elástica. Se antes pulava para romper, agora eu me sentia voando, 

pulando muito alto, minhas pernas esticadas iam alto, ao menos essa era a sensação, mas 

depois outras pessoas confirmaram. O vento nos meus cabelos e a sensação era de pulos 

muito altos. Eu sabia que algo diferente estava acontecendo. Quando pulei uma última vez, 

senti que era para me assentar. Não sabia se teria forças para me levantar outra vez. Foi 

quando senti o impulso, me agachei e comecei a andar como o Leão. 
Pensamentos vieram à minha mente. Eu disse ao Senhor: "É... agora a minha reputação 

acabou. Agora vou ver quem vai ficar comigo". Mas prossegui, consciente do que estava 

acontecendo, e senti a direção até mesmo de onde eu deveria ir. Quando parei, não sabia 

como ou que fazer ao me levantar. Ainda no chão, me ergui de meio corpo e gritei: "Um 

brado de vitória ao Senhor" (sem saber se alguém responderia), e o som foi poderoso. 
A música terminou grandiosamente. Era o Leão da Tribo de Judá. 

Até que ponto os impulsos que sentimos podem ser atribuídos ao Espírito de 

Deus? Dirigiria Ele alguém quanto a efemeridades, como tipo de roupa e calçado, 

penteados, cinto e até os brincos a serem usados para participar de um culto, ou melhor, 

show? Ou levaria Ele um crente a andar como um quadrúpede? Não vou citar muitas 

passagens bíblicas para refutar tal aberração e responder a essas perguntas. Basta lermos 

com meditação 1 Coríntios 14 para percebermos como essa talentosa cantora e 

compositora está equivocada quanto à operação do Espírito Santo. 

Passagem de Unção 
Encontrei no site de relacionamentos Orkut, na Internet, o currículo de um super-

pregador, que se diz avivalista: "Prepare-se para receber uma transferência de unção! 

Deus tem levantado uma geração de avivalistas extravagantes, pessoas como você e eu 

que renderão seu espírito numa dimensão mais profunda ao Espírito Santo de Deus, a 

fim de sermos agentes mobilizadores de avivamento em nossas cidades". 
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O tal pregador citou algo que tem ocorrido em algumas reuniões do reteté: 

transferência de unção. Pessoas se abraçam fortemente; algumas ficam literalmente 

grudadas; outras encostam as suas testas umas nas outras; e há aquelas que caem ao 

chão movimentando-se violentamente. 

Não há na Palavra do Senhor apoio algum para a tal transferência de unção. Trata-

se de um modismo perigoso. Deus até nos confere poder do alto através da intercessão 

de seus verdadeiros servos, obedientes à Palavra (2 Tm 1.6; At 5.12; 8.17-19), mas 

nunca por meio de espetáculos de super-pregadores soberbos, antiéticos, amantes do 

dinheiro, que agem segundo o que pensam e sentem, desprezando a vontade de Deus 

(Mt 7.21-23). 

Unção de Montes e Cidades 
Muitos também — ignorando que a Bíblia é a nossa regra de fé, de prática e de 

vida — querem agir por conta própria quanto à unção com óleo, aplicando-a de modo 

indiscriminado. 

Certos pregadores têm afirmado que é preciso ungir casas, carros e até cidades 

para que tenhamos a bênção de Deus. Um deles conta que, ao ter chegado a uma cidade, 

como nenhuma alma se entregava a Jesus, Deus lhe revelou uma nova estratégia de 

evangelização — percorrer a cidade inteira de carro, derramando azeite por onde 

passasse. Haja azeite! Se essa é a solução, como ungir uma cidade grande como o Rio 

de Janeiro?! E se alguém resolver ungir todo o Brasil?! 

Há algum tempo, seguidores de um grupo "evangélico" resolveram, numa "atitude 

profética", escalar e ungir o pico Dedo de Deus, na região serrana do Rio de Janeiro. 

Outros enterram garrafas ou latas de azeite em montes, a fim de tornar o produto da 

oliveira "poderoso". Depois, o empregam em suas campanhas para ungir casas, carros, 

carteiras de trabalho, etc. Ungem até os enfermos no local da enfermidade! 

Estranha Unção para os Enfermos 
Alguns pregadores têm afirmado: "Eu fui chamado para pregar milagres". Na 

verdade, nenhum servo de Deus foi chamado para pregar os efeitos do evangelho, e sim 

o próprio evangelho (Mc 16.15). E os tais efeitos devem acontecer naturalmente, como 

conseqüência da proclamação do evangelho (Mc 16.17-20), e não de maneira induzida. 

Jesus curou muitas pessoas (Mt 8.16,17). Os apóstolos também, em nome do 

Senhor, fizeram obras extraordinárias, até maiores do que algumas praticadas pelo 

Mestre (At 5.15,16; 19.11,12), como Ele prometera (Jo 14.12). Contudo, não há apoio 

bíblico para as operações estranhas que vêm ocorrendo em nossos dias. 

Certos milagreiros esfregam óleo no local da enfermidade, para depois extrair 

objetos que supostamente indicam a ocorrência de enfermidades ou "trabalhos 

malignos". Essas "operações" têm gerado muita confusão no meio do povo de Deus, e 

não são poucos os obreiros que fazem perguntas sobre o assunto. 

Nos tempos bíblicos, o azeite era empregado diretamente nas feridas, mas como 

remédio (Is 1.6; Lc 10.34). Hoje, a unção para os doentes é apenas simbólica. Não deve 

ser aplicada no local da enfermidade. E se esta for numa parte íntima? Ademais, extrair 

pedaços de ossos, pedras, filetes com sangue ou algo parecido do corpo das pessoas — 

se é que não se trata de fraude — tem muito mais semelhança com as chamadas 

cirurgias mediúnicas do que com a manifestação de Deus. 

Embora muitos milagreiros e seus defensores recorram a versículos bíblicos 

isolados para se justificarem perante o povo, não vemos na Bíblia apoio consistente às 
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suas estranhas práticas. Não devemos aceitar como sendo da parte de Deus qualquer 

operação prodigiosa, pois a própria Palavra do Senhor nos manda testar, examinar, 

julgar, provar o que ouvimos, vemos e sentimos (At 17.11; 1 Ts 5.21; 1 Co 14.29; 1 Jo 

4.1). 

Alguém argumentará: "Jesus não untou os olhos de um cego com lodo feito com 

a sua saliva? Não devemos restringir os métodos de curar". Oh, sim. Mas Jesus não fez 

daquela prática um método para curar os enfermos. Além disso, aquele episódio isolado 

não respalda toda e qualquer prática dos milagreiros da atualidade. 

Quanto à cura, Jesus disse: "... porão as mãos sobre os enfermos e os curarão" 

(Mc 16.18). E a imposição de mãos, como vimos, pode incluir a unção com óleo. Esta, 

no entanto, não é a condição primacial para a cura, que ocorre por meio da fé (Lc 8.48; 

17.19). 

Qual dos apóstolos precisou de azeite para levantar os enfermos? Já pensou se 

Pedro tivesse dito ao coxo junto à porta Formosa: "Jesus te cura depois; agora, estou 

sem azeite para ungi-lo"?! 

"E quanto aos dons de curar?" — alguém perguntará. Ora, estes se referem às 

operações multiformes do Espírito Santo, e não às invenções dos criativos milagreiros. 

Deus age como quer. 

Quando Ananias visitou a Saulo, que estava cego, tão-somente impôs-lhe as mãos, 

e caíram dos olhos do apóstolo algo semelhante a escamas (At 9.17-18). Houve um sinal 

visível da cura, porém Ananias não precisou empregar um método exótico. 

Reteté de Toronto 
Infelizmente, pastores hoje têm apostatado da fé, dando ouvidos a espíritos 

enganadores e a doutrinas de demônios (1 Tm 4.1). Mas há casos raros em que eles 

"desapostatam", isto é, arrependem-se, reconhecem o seu erro. Não foi esse o conselho 

que Jesus deu ao pastor da igreja em Éfeso? "Lembra-te, pois, de onde caíste, e 

arrepende-te, e pratica as primeiras obras; quando não, brevemente a ti virei e tirarei do 

seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres" (Ap 2.5). 

O pastor canadense Paul Gowdy, que abraçara várias aberrações na Igreja 

Aeroporto de Toronto, arrependeu-se e escreveu, há algum tempo, uma carta, pela qual 

discorre sobre o seu retorno às verdades da Palavra de Deus. Ele menciona uma série de 

heresias, modismos e manifestações — chamadas por ele mesmo de demoníacas—que, 

infelizmente, muitas igrejas brasileiras estão experimentando. A diferença é a 

designação. Aqui, elas são conhecidas como "reteté", "unção da loucura", etc. 

Mas, na tal carta, publicada em vários sites e blogs norte-americanos — como 

www.revivalschool.com e www.discernment-ministries.org —, o pastor Gowdy diz que 

não foi nada bom o que ocorreu na Igreja Aeroporto de Toronto. Ele já começa dizendo 

que a experiência de Toronto para ele foi uma mistura de maldição. Segundo a sua 

descrição, o resultado de todo aquele "mover" (ou, como diríamos aqui no Brasil, 

"reteté") foi que a igreja praticamente se auto-destruiu, esfacelando-se: 

Devoramo-nos uns aos outros com fofocas, falando mal pelas costas, com divisões, 

partidarismo, críticas ferrenhas uns dos outros, etc. Depois de três anos "inundados" orando 

por pessoas, sacudindo-nos, rolando no chão, rindo, rugindo, rosnando, latindo, ministrando 

na igreja Internacional do Aeroporto de Toronto, fazendo parte de sua equipe de oração, 

liderando o louvor e a adoração naquele local, praticamente vivendo ali, tornamo-nos os 

mais carnais, imaturos, e os crentes mais enganados que conheci. 
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As manifestações dos dons espirituais na Igreja do Aeroporto, a partir de 1994, 

deram lugar à tal "bênção de Toronto". 

O povo que ia à igreja deixou de ouvir a exposição da Palavra, receber libertação 

e graça vindas do Senhor, para ouvir gritos de "fogo!" e sacudir o corpo de modo 

estranho. Gowdy acredita que os líderes da igreja eram pessoas sérias, que amavam o 

Senhor, até que caíram no laço do engano. 

Ele diz o seguinte dos líderes da Igreja do Aeroporto e de si mesmo: 

Não amaram o Senhor o suficiente para guardar os seus mandamentos. Fracassaram por não 

obedecer as Escrituras, e se desviaram porque andavam algo maior e grandioso, mais 

empolgante e dinâmico. Eu também cometi este pecado. Preguei sobre esta renovação na 

Coréia, no Reino Unido, nos Estados Unidos e aqui no Canadá, e estou profundamente 

arrependido ao escrever este relato, e peço-lhes que vocês, a noiva e o corpo de Cristo me 

perdoem, especialmente os pentecostais e carismáticos, pois todos fazem parte de minha 

família teológica. 

Gowdy também pergunta, num trecho da carta: "Como fiquei tão cego assim?" 

Ele diz isso, ao descrever como pessoas imitavam cachorros, faziam de conta que 

urinavam nas colunas da igreja, latiam, rugiam, cacarejavam, "voavam" e se 

comportavam como bêbadas. Hoje, ele não tem dúvidas de que tudo aquilo era algo 

irreverente e blasfemo ao Espírito Santo. 

Ele diz que ficou perturbado com uma profecia que veio através da esposa de um 

dos líderes. Dizendo ter sido arrebatada à presença do Senhor Jesus, ela afirmou que o 

que experimentou foi muito melhor que sexo! "Como alguém pode comparar o amor de 

Deus ao sexo?", pensou o pastor Gowdy. 

Mas o que mais impressiona em sua narrativa é o fato de ele reconhecer que os 

demônios agiam livremente em meio a todo aquele reteté, por assim dizer: 

Quando começamos a suspeitar de que os demônios estavam à vontade em nossos cultos, 

John Arnot ensinava que devíamos nos perguntar se eles estavam chegando ou saindo. Se 

está saindo deles, está bem! John defendia o caos afirmando que não devíamos ter medo de 

sermos enganados, pois se havíamos pedido ao Espírito Santo para nos encher; como 

Satanás poderia nos enganar? (...) 
Tais palavras eram convincentes, mas totalmente contrárias às Escrituras, pois Jesus, Paulo, 

Pedro e João alertaram-nos sobre o poder dos espíritos enganadores, especialmente nos 

últimos dias. Mesmo assim, não devotamos amor a Deus para lhe obedecer a Palavra, e, 

Como conseqüência, abrimo-nos à ação de espíritos mentirosos (...) 
...eu rolava pelo chão, certa noite, "bêbado no Espírito", como costumávamos dizer, e ali, 

cantando e rolando no chão, comecei a cantar uma canção de ninar: "Maria tinha um 

cordeiro e seu pêlo era mais alvo que a neve". Cantei esta música infantil de maneira 

debochada e imediatamente alguma coisa em meu coração sussurrou que aquilo era um 

demônio... 

Após essa triste experiência, Gowdy se arrependeu. "Como um demônio entrou 

em mim? Eu não amava a Deus? Não era zeloso pelas coisas de Deus? Não era 

totalmente apaixonado por Jesus?", questiona. Mas hoje ele não tem dúvidas de que 

espíritos imundos se manifestaram através de sua vida. E, por isso, se afastou da Igreja 

do Aeroporto e resolveu, anos depois, denunciar as experiências que ali viveu. 

Ele também conta que pessoas de sua ex-igreja lhe perguntara m se já havia 

recebido a espada dourada do Senhor. E então lhes perguntou de que se tratava, 

pensando ser uma palavra profética relacionada com as Escrituras. Mas ouviu deles a 

seguinte resposta: 

Não, não é a Bíblia; é uma espada invisível que somente os verdadeiramente puros poderão 

receber. Se for tomada de maneira errada, então será morto pelo Senhor. Mas, se você for 
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santo o suficiente para recebê-la, então poderá desembainhá-la, pois ela cura aids, câncer, 

etc. e produz salvação. A pessoa deve fazer gestos de ataque, imaginando ter em suas mãos 

esta espada invisível, avançando sobre as pessoas enquanto está em oração! 

"O que é isso, desenho animado?", alguém poderá perguntar. De fato, a descrição 

de Gowdy seria cômica se não fosse trágica. E, infelizmente, a realidade brasileira não é 

diferente. Muitos crentes empunham espadas douradas em vez da espada do Espírito (Ef 

6.17); e calçam sapatos de fogo em vez dos calçados da preparação do evangelho da paz 

(Ef 6.15). 

Paul Gowdy menciona outras manifestações e heresias e conclui a carta, 

arrependido por ter ensinado "coisas que não são bíblicas". Diz ele: "Eu não testei os 

espíritos quando a Palavra ordena que assim seja feito. Todos os que estavam ali 

quando estas coisas começaram a acontecer sabem que o que escrevo é a verdade". 

Destaco agora algumas das últimas palavras contidas na carta: 

(...) temos muitas contas a prestar; o Senhor lhes abrirá os olhos qualquer dia desses. 

Imagino que quando esta carta for publicada serei bombardeado por cartas de ambos os 

lados(...) Bem, o Senhor conhece meu coração e por sua graça haverá de me guiar a toda 

verdade, pois quero conhecer a Jesus Cristo o crucificado (...)  
Creio que somos como a igreja de Laodicéia; pensamos que somos ricos, prósperos e sem 

necessidade alguma, e, no entanto não percebemos que estamos cegos e nus. Precisamos 

levar a sério o conselho de Jesus comprando ouro refinado no fogo (que fala do sofrimento e 

não de espíritos enganadores), vestiduras brancas para cobrir nossa nudez e colírio para os 

olhos para poder ver outra vez. O Senhor nos chama ao arrependimento, e graças ao Senhor 

pelo que ele é, pois nos conduzirá e nos restaurará ao Pai. 

Ora, o que adianta os crentes rirem e rolarem pelo chão dentro dos templos, se as 

almas continuam perdidas do lado de fora? 

Diante do exposto, cito ainda o que está escrito em 1 Coríntios 15.1,2: "Também 

vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes 

e no qual também permaneceis; pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como 

vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão". 

Dúvidas Sinceras Sobre "Novas Unções" 
Pessoas sinceras e tementes a Deus me perguntam sobre o "cair no Espírito", a 

"unção do riso" e outros "moveres". São irmãos em Cristo, servos do Senhor, que 

desejam aprender a cada dia a sã doutrina. Perguntam, não para tentar me pôr em 

apuros, mas porque querem ter um posicionamento definido, seguro, sobre o assunto. 

O motivo da dúvida desses irmãos é compreensível, pois, quando estudamos 

sobre o avivamento de Azusa Street, em Los Angeles (1906), e acerca do início da 

Assembléia de Deus no Brasil (1911), são comuns as menções a momentos em que 

irmãos caíam sob o poder de Deus ou riam sem parar. 

É claro que as experiências relacionadas com o Movimento Pentecostal — ainda 

que envolvam santos como William Seymour, Gunnar Vingren e Daniel Berg — não 

devem ser supervalorizadas, a ponto de as equipararmos às incontestáveis verdades da 

Bíblia (Gl 1.6; 1 Co 4.6; 15.1,2). Respeito esses pioneiros do pentecostalismo clássico, 

mas a minha fonte primária de autoridade continua sendo a Palavra de Deus. 

 Como disse Bryan Chapell, "Sem uma autoridade suprema em defesa da 

verdade, toda luta humana não tem valor fundamental, e a própria vida torna-se fútil. 

Tendências modernas de pregação que negam a autoridade da Palavra, em nome da 

sofisticação intelectual, conduzem a um subjetivismo desesperador em que as pessoas 
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fazem o que é direito a seus próprios olhos — situação cuja futilidade a Escritura já 

anunciou claramente (Jz 21.21)" (Pregação Cristocêntrica, Editora Cultura Cristã, p.23). 

A Bíblia é um Livro de princípios, e estes devem ser considerados antes de 

qualquer análise de manifestações, independentemente das pessoas nelas envolvidas. E 

há vários princípios relacionados com o culto genuinamente pentecostal em 1 Coríntios 

14. Citarei apenas alguns: 

1) O propósito principal das manifestações do Espírito em um culto é a edificação do 

povo de Deus (vv.4,5,12). Os risos intermináveis e as quedas que temos visto hoje 

edificam? 

2) A faculdade do intelecto não pode ser desprezada no culto em que o Espírito Santo 

age (vv.15,20). Ninguém de fato usado pelo Espírito perde os sentidos, deixa de 

raciocinar, etc. 

3) O culto a Deus não deve levar os incrédulos a pensarem que os crentes estão loucos 

(v.23). O que pensam os não-crentes que assistem a certos cultos do reteté, em que 

pessoas caem ao chão, rindo sem parar e rolando umas sobre as outras? 

4) Deve haver ordem e decência no culto; tudo deve ocorrer a seu tempo: louvor, 

exposição da Palavra, manifestações do Espírito (vv.26-28,40). Um culto que não tem 

ordem nem decência é dirigido pelo Espírito? 

5) No culto, deve haver julgamento, a fim de se evitar falsificações (v.29). 

6) Haja vista o espírito do profeta estar sujeito ao próprio profeta, é inadmissível que 

aconteçam manifestações consideradas do Espírito Santo em que pessoas fiquem fora de 

si (v.32). 

7) O Deus que se manifesta no culto não é Deus de confusão, senão de paz (v.33). 

8) Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, deve reconhecer os mandamentos do 

Senhor (v.37). O leitor está disposto a submeter-se aos mandamentos do Senhor? Ou é 

um daqueles que, irresponsavelmente, dizem: "Não podemos pôr Deus em uma 

caixinha"? 

Gunnar Vingren: "Não me Envolvam Nisso" 
Como explicar as experiências da Rua Azusa? E os relatos contidos no Diário do 

Pioneiro de Gunnar Vingren, editado pela CPAD? As informações contidas nesse livro 

— que, repito, não é a Bíblia — têm como objetivo enfatizar que a glória de Deus era 

tão intensa, naqueles dias, a ponto de ser impossível permanecer de pé, em alguns 

momentos. E a alegria era tão grande, que irmãos riam continuamente, externando tal 

alegria, mas permaneciam conscientes. 

O que aconteceu no tempo dos pioneiros não pode ser comparado aos atuais 

"moveres", verdadeiras aberrações. Na Azusa e em Belém, as pessoas envolvidas nas 

manifestações citadas estudavam a Bíblia, oravam, jejuavam, tinham um bom 

testemunho e se submetiam inteiramente à vontade de Deus. 

Não havia naquelas reuniões super-pregadores, paletó mágico, sopro ungido, 

sapato de fogo, etc. E mais: o nome de Jesus Cristo era glorificado! 

Muitos pensam que Deus se manifesta derrubando pessoas. Isso é um engodo! 

Lembremo-nos de que quem lança pessoas ao chão à moda dos super-pregadores é o 
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Diabo (Mc 9.17-27; Lc 4.35). Jesus a ninguém derruba. Mas alguém pode cair por não 

suportar a glória da sua presença, como aconteceu com o apóstolo João. 

Reconheço que alguém, em um culto pentecostal, possa até sentir a glória de 

Deus de modo tão intenso, a ponto de não suportar ficar de pé. Isso já aconteceu com 

pessoas piedosas e tementes a Deus. João, o apóstolo, em Apocalipse 1.17, afirmou, 

referindo-se ao Senhor Jesus: "E, quando o vi, caí a seus pés como morto; e ele pôs 

sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas; eu sou o Primeiro e o Último". 

Da experiência vivida por João (Ap 1) extraímos verdades importantes: 

1) Ele não perdeu, em momento algum, a consciência. Haja vista ouvir claramente a 

mensagem de Jesus. Não foi um transe ou algo parecido. 

2) Ele também não caiu ao chão estrebuchando-se ou debatendo-se. 

3) Ele caiu diante da presença real de Jesus Cristo glorificado. Quem poderia, diante de 

tamanha glória, permanecer sobre seus pés? 

4) João caiu aos pés de Cristo. Muitos não caem de joelhos, mas são derrubados, caindo 

para trás, de costas. 

Permaneçamos, pois, em pé diante do Senhor e valorizemos a genuína 

manifestação do Espírito Santo, baseada inteiramente na Palavra de Deus. Lembremo-

nos de que nós temos a unção do Santo e sabemos tudo (1 Jo 2.20). 

 

7. OUTRAS ABERRAÇÕES SOBRE A UNÇÃO 

7.1 A campanha das sete unções e óleos aromáticos 

 Em pesquisas na internet é fácil constatar um grave modismo que envolve o 

tema proposto nesta Comissão: trata-se da Campanha das SETE UNÇÕES. 

 A empresa MACAMPE, autodenominada o Shopping dos Pastores, assim tem 

em sua descrição: 

MACAMPE 

Fundada em 1997 em Belo Horizonte - MG, nos tornamos uma empresa especializada na 

confecção de produtos de alta qualidade para  igrejas, visando constantemente a melhora, 

otimização e divulgação do evangelho de Cristo. Preocupamos em atender as necessidades 

de cada ministério, seja com produtos básicos ou específicos. 

Nosso trabalho é focado nos líderes que, como nós, querem difundir a palavra de Deus. O 

motivo pelo qual todos os dias abrimos as portas, é a vontade de ajudar esses líderes. É 

entendermos que, como empresa, temos a obrigação de ajuda-los em sua longa caminhada. 

É sabermos que nós não temos apenas uma relação de empresa e cliente. Somos mais que 

isso. Somos parceiros, somos irmãos!  

 Essa empresa tem divulgado na página <http://www.macampe.com/p/sete-

uncoes> (acesso em 14/11/2018), uma campanha intitulada a campanha das sete unções, 

como verifica-se abaixo: 

SETE UNÇÕES 

Passo a passo da campanha com seus devidos materiais, temas para oração, sugestões de 

mensagens e sugestões para desenvolvimento do culto. 
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Base bíblica: “Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da Igreja, e estes façam 

oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor.” Tiago 5:14 

Duração: 7 Semanas 

Principais Objetivos: Ungir significa aplicar óleo sobre a cabeça, corpo ou qualquer 

utensílio. 

Unção sobre os enfermos: Marcos 6:13/ Tiago 5:14 

Ungir a cabeça com óleo era uma prova de consideração para com os hóspedes e visitantes: 

Mateus 26:7/ Lucas 7:46/ João 11:2. 

Óleo (Azeite) Símbolo do Espírito Santo: Êxodo 29:7/ Isaías 61:1/ Salmo 45:7/ Lucas 4:18/ 

IJoão 2:20/ IJoão 2:27. 

Pessoas que recebiam a unção: 

A unção oficial no Velho Testamento era conferida aos Profetas: I Reis 19:16/ Isaías 61:1, 

aos Sacerdotes: Êxodo 40:13-15, aos Reis: Juízes 9:8/ I Samuel 9:16/ I Reis 1:34. 

2.  A unção era aplicada: 

A Cabeça - Salmo 23:5/ Eclesiastes 9:8 

Ao Rosto - Salmo 104:15 

Aos Pés - Lucas 7:38,39/ João 12:3 

Aos Olhos - Apocalipse 3:18 

3.   Coisas que foram ungidas: 

O tabernáculo e seus utensílios: Êxodo 30:26,27 - 40: 9,10,11 - 29:36 

Materiais a serem utilizados:  

Folheto para campanha 

Envelope de oferta 

Lenço para unção 

Cartaz para divulgação 

Óleo p/unção: Acácia, Aloés, Canela, Bálsamo, Mirra, Nardo, Rosa de Saron. 

Sugestão para desenvolvimento do culto, orações e mensagens: 

Primeiramente o pastor deverá adquirir os 7 óleos para serem efetuadas as 7 unções (uma a 

cada semana): Mirra, Bálsamo, Acácia, Rosas, Canela, Nardo e Aloés. 

1º Elo: Mirra – Para cura do corpo 

“...Porque assim se cumpriam os dias do embelezamento, seis meses com óleo de mirra...”  

Éster 2:12 

Fazer orações para cura de enfermidades incuráveis pela medicina como câncer, aids, 

deficiências físicas e outros. 

2º Elo: Bálsamo -  Restauração 

“Acaso não há BÁLSAMO em Gileade? Ou não há médico? Por que, pois, não se realizou 

a cura da filha do meu povo?” 

Oração para cura de feridas na alma: complexo de inferioridade, traumas do passado, 

casamento destruído, lar desunido, etc. 

3º Elo: Acácia – Libertação 

 “Plantarei no Deserto o cedro, a acácia, a murta e o oliveira, conjuntamente porei no ermo 

o cipestre, o olmeiro e o buxo, para que todos saibam e vejam, considerem e juntamente 

entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o Criou.”   Isaías 41: 19,20. 

Oração para libertação de vícios, espíritos de enfermidades, espíritos de miséria, etc. 

4º Elo: Rosa -  Restauração do Amor 

“Eu sou o Rosa de Saron, e o Lírio dos Vales.”  Cantares 2:1 

Por causa da delicadeza da Rosa e pelo fato de Jesus ter sido comparado a ela (como o 

esposo) e demonstrado a nós tão grande amor de Deus para conosco. 

Orações para: vida sentimental, vida conjugal, amor entre pais e filhos, Pastor e Igreja, 

Igreja e Pastor. 

5ª Unção: Canela – Bênção do lar 
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“Também toma das principais especiarias da mais puras, mirra quinhentos siclos, de  canela 

aromática a metade, a saber, duzentos e cinqüenta siclos, de cálamo aromático duzentos e 

cinqüenta siclos. 

Também ungirás Arão e seus e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como 

sacerdotes.”   Êxodo 30:23,30. 

Orações para as famílias: 

Paz, união, salvação, prosperidade, etc. 

6ª Unção – Nardo – Prosperidade 

“Estando ele em Betânia, reclinando a mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher 

trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de NARDO puro; e quebrando o 

alabastro derramou o Bálsamo sobre a cabeça de Jesus.” 

Oração para Prosperidade, emprego, pagamento de dívidas, vida financeira em geral. 

7º Elo – Aloés – Revestimento de Poder 

“... Por isso, Deus o teu Deus te ungiu como óleo de alegria como a nenhum dos teus 

companheiros, todas as tuas vestes recendem a mirra, Aloés e Cássia, de palácios de marfim 

ressoam instrumentos de Cordas que te Alegram...” 

Oração: Busca de Poder , Batismo com Espírito Santo, Dons Espirituais, frutos do Espírito. 

7.2 A unção de arão, com 12 litros de óleo. 

 No blog Bereianos, <http://bereianos.blogspot.com/2011/10/pastor-recebe-

uncao-de-arao-com-12.html> (acesso em 14/11/2018) foi postado uma reportagem 

dizendo de um pastor que teria recebido a unção de arão, inclusive com vídeo no 

Youtube.com, (vídeo já retirado do ar). 

Pastor recebe a “unção de Arão” com 12 litros de óleo 

O pastor Antonio Silva, do Ministério Encontro com Deus de Arapongas/PR, ministrou um 

"culto profético" (?) invocando ao Deus de Arão e recebendo a unção de 12 litros de óleo. 

Isso mesmo! 12 litros de óleo! O dito "pastor" não ficou só breado ou bizuntado, mas ficou 

encharcado, igual aquele salgadinho do boteco da esquina. 

No vídeo, que tem pouco mais de 3 minutos, mas o pastor aparece declarando que depois 

daquele dia a vida das pessoas que estavam ali presente seriam transformadas. “Dinheiro 

que nunca vem, salvação que nunca vem… demônios vocês estão derrotados pelo poder do 

nome do Deus de Arão”, diz o pastor antes de ser banhado em óleo. O maluco ainda envia 

para igreja um tal de “x-nilo” (WTF?). "E eu invoco, a partida de agora, x-nilo para toda 

essa igreja”. 

Depois de ser ungido pelo 12 litros de óleo ele pede para a igreja tomar posse da unção. 

“De hoje a 13 dias o futuro de vocês serão garantidos diante do grande mistério de x-nilo, o 

Deus de Arão”, profetiza ele. 

Será que é necessário comentar alguma coisa? Doidão de baré! Louco de pedra! Que nojo! 

Autor: Rev. Rodrigo G. da Silva 

Fonte: Blog Pensamento Quase Livre 

Será que este óleo é de peroba???  

7.3 – Óleo de unção em spray 

No mesmo blog bereianos, na página 

<http://bereianos.blogspot.com/2008/01/leo-de-uno-em-sprayops-spray.html> (acesso 

em 14/11/2018) foi também divulgado uma notícia sobre o uso de óleo em spray. 

Óleo de unção em Spray...ops... spray? 

Acreditem meus amigos! 

Mais comércio Gospel... Vou comentar o mesmo (em verde), vejam esta matéria abaixo: 
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"O Aroma Gospel é uma empresa que nasceu com um sonho de ter produtos de ótima 

qualidade e excelência para atender ao público evangélico. Nesta entrevista a Bispa Ana 

Almeida, SNT do Rio de Janeiro, descreve como surgiu a idéia, ao lado das sócias: pastora 

Alda Célia e Neuzi Pantera, do lançamento deste óleo abençoado e também explica que 

uma das primeiras providências da nova empresa é criar um aroma (spray) que irá perfumar 

todas as igrejas Sara Nossa Terra do Brasil e exterior. 

A idéia 

Quando a pastora Alda Célia voltou de Israel, ano passado, o que mais me impressionou foi 

que estávamos buscando um óleo que tivesse boa qualidade, um ótimo aroma e que 

acreditamos que representasse a unção. Ela trouxe um óleo de ótima qualidade e tivemos 

todo o cuidado nos detalhes, como por exemplo em fazer uma embalagem bonita e prática 

através do spray. É uma coisa prática para que a pessoa ficasse com aquele aroma 

lembrando da unção. 

(aroma gospel? vix... este aroma seria um óleo abençoado de boa qualidade 

em spray, aquele mesmo que é utilizado para "ungir" as pessoas nas igrejas. 

É mole? Já não bastava a utilização do óleo de maneira mística, agora 

inventaram o spray! vai uma burrifada aí?) 

Mercado Evangélico 

Porque não consumir produtos que saibamos da procedência debaixo de todos os conceitos 

bíblicos? E também a empresa nasce onde colocamos Deus como nosso sócio, ou seja, 10% 

da empresa pertence a Ele. Nosso sonho é ser uma empresa modelo e as pessoas verão que 

é possível ter um negócio cumprindo todas as leis e ser abençoado. 

(Como é????? Colocar Deus como sócio do negócio??? Poxa, um "sócio" 

com somente 10% de parte da empresa??? Que eu saiba tudo pertence ao 

Senhor, pois ele é o criador de tudo e de todos. Agora dar somente 10% para 

o sócio, ainda que o mesmo seja nosso Deus? A que ponto chegou o abuso!) 

Aroma Sara Nossa Terra 

Nossa primeira providência agora será trabalhar em cima do aroma que irá perfumar as 

igrejas. Já que a Sara Nossa Terra está com este projeto de padronizar o visual, vamos 

trabalhar em cima de um spray que possa ser colocado no ambiente. Como todos estão 

gostando do cheiro da mirra, pois é forte e ao mesmo tempo suave, estamos pensando em 

tornar o cheiro da mirra a nossa essência. E todos que entrarem na Sara Nossa Terra irão 

sentir o cheiro da unção. 

(Spray para ambiente... em outras palavras, "bom ar" gospel... essa tem que 

rir!) 

Conceito de adoração 

Quando montamos a empresa estávamos pensando em que produzir, pois a Alda tem uma 

abrangência muito grande no Brasil. Queríamos divulgar um produto que não deixasse de 

trazer um conceito de adoração. Inaugurar a empresa com este óleo teve um significado 

muito grande para nós. Pois estamos em busca desta unção de adoração e as pessoas irão 

poder ficar com aquele cheirinho gostoso. 

( "Conceito de adoração" através do "óleo em spray"????? Em que sentido 

um óleo em spray poderá nos levar a "adorar a Deus"????) 

Fonte: Site Oficial Sara Nossa Terra 

Resumindo... mais um modismo que inventaram para o "povo gospel" através de distorções 

Bíblicas. 

Cuidado povo de Deus!!! 

Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não será um óleo em 

spray que irá leva-lo a uma adoração verdadeira com o Pai ou qualquer outro fetiche, mas 

sim seu coração voltado para uma vida baseada na Palavra de Deus. 

"Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito 

e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa 

que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade." Jo 4:23-24 
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7.4 Transferência de unção com os pés 

No site Gospel Prime, na página <https://noticias.gospelprime.com.br/adeildo-

costa-uncao-com-pes/. (Acesso em 14/11/2018) , há notícia informando sobre o Pastor 

Adeildo Costa que estaria ensinando a passar unção com os pés, veja: 

Pastor ensina a passar “unção” com os pés e recebe críticas 

Adeildo Costa promete bênçãos usando prática controversa 

por Jarbas Aragão 

O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 10:15: “Como está escrito: “Como são belos os 

pés dos que anunciam boas novas! “. Esse tipo de ensinamento parece ter inspirado uma 

prática “curiosa” ensinada pelo Pastor Adeildo Costa. 

Famoso por participar do evento Gideões Missionários em Camboriú/SC, ele aprece em um 

vídeo antigo, mas postado ontem (25) pelo site Bereianos ensinando sobre a “Transferência 

de unção com os pés”. Segundo teólogos, essa prática não tem respaldo nas Escrituras, mas 

parece ser mais uma das muitas novidades popularizadas pelos pregadores neopentecostais 

do Brasil. 

Durante um culto no Centro Apostólico Fogo para as Nações de Ipatinga/MG, ele tirou seus 

sapatos e convidou o apóstolo Valdir Alves, líder da igreja, a fazer o mesmo. Enquanto 

encostavam os pés no altar, Costa explicou que estava transferindo uma “unção” para Alves 

em um pacto diante de Deus. 

O pastor Costa promete que iria dar diferentes bênçãos, a primeira seria espiritual e 

capacitaria as pessoas a pregarem o evangelho. A segunda seria financeira e traria riquezas. 

Com a justificativa de “ato profético”, após a explicação do que fazia, aproveitou para pedir 

ofertas, chamadas de “sementes”. Os doadores iriam com isso conquistar a “benção de 

Abraão e de Davi”. 

Embora o número de acessos no Youtube do vídeo de 4 minutos não tenha chegado a mil, 

os comentários deixados na página demonstram a indignação dos evangélicos com esse tipo 

de prática. As dezenas de comentários no Facebook mostram que muitos estão se 

acostumando a esse tipo de prática e já não estranham mais. 

[youtube code=”OMwEJbcN4cY”] 

Alves parece ter gostado da prática e aparece em um vídeo pulando de bungee jump e 

afirmando que se tratava de um “ato profético” que denominou de “salto para o 

avivamento”. 

[youtube code=”Hpie8tvKUL8″] 

Pertencente à mesma igreja, o bispo José Carlos e o pastor José Fernandes também 

postaram um vídeo de um ato profético realizado no cemitério da cidade. Eles oraram e 

profetizaram ressurreição de “tudo” na vida dos fieis que pegaram um envelope na igreja. 

No mesmo momento repreenderam o “coveiro Satanás”. Com informações de Youtube e 

blog Bereianos. 

[youtube code=”zY2fRHV_HsU”] 

7.5 Sabonete com óleo ungido 

Já no Blog Pavablog, na página 

<http://www.pavablog.com/2012/07/04/sabonete-se-tu-uma-bencao-uncao-de-milagre-

em-todos-os-campos-da-vida/> (acesso em 14/11/2018, foi veiculado a existência de 

sabonete produzido com óleo ungido. As informações foram divulgadas conforme o site 

do sabonete, que já está fora do ar. 
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Sabonete “Se tu uma bênção”: unção de milagre em todos os campos da vida 

Publicado originalmente no site do sabonete 

Contendo óleo ungido pela Igreja Mundial do Poder de Deus, o uso deste sabonete 

proporciona unção de milagre em todos os campos da vida. seja na saúde, no 

relacionamento familiar, no crescimento financeiro, enfim em todos os setores da vida. 

A Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada pelo Apóstolo Valdemiro Santiago, homem 

que Deus levantou para servir de canal de milagres para todas as pessoas, é Ministério que 

se destaca pelo grande número de milagres obtidos para quem o procuram. É neste 

Ministério que buscamos o óleo ungido para compor este sabonete. 

Com o uso do Sabonete Se Tu Uma Benção você poderá alcançar bênçãos, seja para você 

ou para seus entes queridos e amigos, mediante a fé dos homens e Graça de DEUS. 

Uma forma muito especial de levar benção é colocá-lo para uso de um parente que não 

aceita o evangelho. A caixa é estampada, mas o sabonete em si não! Seu parente vai usar o 

sabonete sem sequer saber que está fazendo uso de óleo ungido. E assim vai atuando o 

Poder de Deus na vida desta pessoa querida. 

Tratar-se de um sabonete de grande unção e uma forma de lavar-se diariamente com o 

Poder de Deus através do óleo consagrado, o que, sem dúvida, muda vidas. 

Outro aspecto importante é um sabonete de altíssima qualidade, hidratante, com formulação 

e aroma muito especial, comparável aos melhores sabonetes produzidos no mundo. Afinal, 

é promessa de Deus que o nosso povo deve usar o melhor desta terra. 

Nunca mais use um sabonete comum. A partir de agora faça uso diário do Sabonete Se Tu 

Uma Benção. Com certeza o que pesa e atrapalha sairá, e serão acrescentadas bênçãos pelo 

poder da unção existente no óleo consagrado, sempre pela Graça de DEUS. 

As bênçãos são para todos. Pela misericórdia de Deus, não importa qual sua religião e se 

você participa de algum ministério evangélico. Certamente receberá bênçãos aquele que 

usar diariamente o óleo consagrado contido no Sabonete Se Tu Uma Benção, tudo para 

honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

7.6 Unção de órgãos sexuais 

 O Pastor Renato Vargens, publicou em seu blog, na página 

http://renatovargens.blogspot.com/2013/06/uncao-de-orgaos-sexuais-mais-nova.html, 

(acesso em 14/11/2018), sobre uma prática herética. 

Outro dia fiquei sabendo de uma igreja que promoveu uma campanha de abstinência 

sexual. Baseada na passagem em que Paulo ensina que devemos “consagrar nossos corpos” 

a Deus, a liderança da dita igreja, entendeu que deveria ungir os órgãos sexuais de todos 

aqueles que estavam frequentando seus cultos. Pois é , sabe o que é pior? O povo se 

submeteu a ser ungido. 

Soube também de uma outra comunidade cujo pastor resolveu orar pelos órgãos sexuais dos 

membros de sua igreja e para tanto, convidou a todos a imporem as mãos sobre seus 

aparelhos reprodutores. 

Prezado amigo, vamos combinar uma coisa? A capacidade que alguns tem de fabricar 

doutrinas e práticas esquisitas é de assustar qualquer um. Ora, se não bastasse a sandice de 

ungir carros, objetos e imóveis, eis que surge nesse tupiniquim país a prática da unção com 

óleo nas genitálias dos fiéis. 

Por favor, responda sinceramente em que lugar nas Escrituras encontramos Jesus 

orientando os discípulos ungirem o sexo dos homens? Ou em que momento vemos os 

apóstolos Pedro, Paulo e Tiago instruindo os cristãos a ungirem os órgãos sexuais dos 

santos? Em nenhum lugar não é verdade? 
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Queridos irmãos sabe qual é o problema da igreja brasileira? Ela abandonou as Escrituras. 

Por que se tivesse fazendo da Bíblia sua única e exclusiva regra de fé teria há muito tempo 

rechaçado as heresias apregoadas pelos falsos profetas.  

Outro dia enquanto participava de um programa de televisão no Rio de Janeiro, um dos 

debatedores, pastor evangélico teve a cara de pau de dizer que a Bíblia não valia de nada e 

que tudo aquilo que nela está escrito não passam de boas histórias.  Claro que eu o refutei 

na hora, mesmo porque, não dá pra ouvir tamanha sandice e ficar calado não é verdade? 

(...) 

Lembre-se as Escrituras nos ensinam que nos últimos dias surgiriam falsos mestres e falsas 

doutrinas: 

"Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por 

dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher 

uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá 

frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem 

a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e 

lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão!  Mateus 7:15-20 

 

7.7 Óleo ungido através da Bíblia 

No site Gospel Mais, na página https://noticias.gospelmais.com.br/igreja-inova-

oleo-ungido-biblia-alvo-criticas-80082.html, (acessado em 14/11/2018) há notícia de 

mais uma prática herética: 

 

Igreja “inova” com óleo ungido através de Bíblia e vira alvo de críticas: “Heresia” 

 

A mais recente inovação neopentecostal que se tornou viral nas redes sociais é um vídeo de 

um ritual de “unção” de um óleo através do mergulho de um exemplar da Bíblia Sagrada 

em um recipiente. 

 

No vídeo, o narrador diz que o óleo em que a Bíblia ficou mergulhada é de oliva, puro, e 

teria sido importado de Israel, enquanto espreme o exemplar para que todo o óleo seja 

depositado em um novo recipiente. 

Com centenas de visualizações, o vídeo alcançou seu ápice no último final de semana, 

quando muitos cristãos comemoravam o 498º aniversário da Reforma Protestante, iniciada 

por Martinho Lutero através da divulgação de suas 95 teses. 

Diante desse cenário, a inovação neopentecostal apresentada no vídeo foi classificada por 

muitos usuários das redes sociais como “heresia” e “distorção”. 

Enquanto explica que o óleo “extraído” da Bíblia serve para “ungir sua casa, lar, empresa”, 

o narrador revela que pertence à igreja Templo dos Anjos, e que todo aquele “óleo sagrado” 

será distribuído aos fiéis que comparecerem a uma “corrente” realizada todas as quintas-

feiras até o final do ano. 

Embora o narrador não diga expressamente, essa é uma abordagem típica de adeptos da 

teologia da prosperidade. A denominação Templo dos Anjos, em Passo Fundo (RS), é 

conhecida na região por promover campanhas como a anunciada no vídeo. 

“As oito mil promessas de bênção e de vitória estão aqui e assim será toda quinta-feira”, 

anuncia. Assista: 

[youtube=www.youtube.com/watch?v=2Bmeyyb2WeQ] 

Recusa 

Apesar de o segmento neopentecostal ser o que mais cresce entre os evangélicos, fiéis de 

outras linhas doutrinárias demonstraram estar atentos ao “misticismo” do vídeo. 

As críticas à “esquizofrenia evangélica”, como destacou o site GPrime, se estenderam aos 

líderes evangélicos, tidos como “charlatões” e “enganadores”. Alguns internautas chegaram 
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a comparar a inovação com práticas de religiões afro-brasileiras, popularmente conhecidas 

como “macumba”. 

 

7.8 Óleo ungido do Salmo 23 

O site de notícias Gospel + publicou na página 

https://noticias.gospelmais.com.br/igreja-universal-uncao-oleo-salmo-23-curou-

milhoes-fieis-35204.html a noticia de um azeite denominado óleo do salmo 23. Veja 

abaixo: 

 

Igreja Universal afirma que unção com o “Óleo do Salmo 23” curou milhões de fiéis 

ao redor do mundo e anuncia nova distribuição 

Publicado em 12/5/2012 

No último domingo (13) a Igreja Universal distribuiu para milhões de fiéis ao redor do 

mundo o Óleo do Salmo 23, azeite de oliva que segundo a igreja teria sido ungido em 

Israel. A IURD afirma que com a administração do óleo, entrega verdadeira a Deus e 

orações constantes, milhões são curados física, psicológica e espiritualmente. 

O site Arca Universal, ligado à denominação, informou nessa quinta feira que as pessoas 

que compareceram às reuniões da igreja no dia 13 levaram para casa “o óleo santo e a 

certeza para buscar em Deus os cumprimentos de Suas promessas”. Walter De Sant’Ana, 

pastor da IURD em Uganda, explicou a campanha afirmando que milhões de pessoas já 

decoraram o Salmo 23, mas vivem uma vida mentirosa e passam por escassez em todos os 

sentidos. “Se Deus é seu pastor, então como você passa pela falta de tudo?”, questiona. 

A campanha se extendeu por diversos países em vários continentes. Na Ásia, o óleo foi 

distribuído pelo bispo Wladimir Nunes em Manila, capital das Filipinas, o religioso ainda 

orientou espiritualmente quem esteve na sede da IURD local. Em Hong Kong, China, 

também ouve distribuição do óleo e vários testemunhos de cura. 

Na África, além de Uganda, sob a liderença de Sant’Ana, o bispo António Lobato abençoou 

a entrega do óleo em Madagascar. Igrenas em Botsuana, na Zãmbia e em Nabíbia também 

participaram da campanha. 

De acordo com o Arca Universal, a campanha se estendeu também pela Austrália, na 

Oceania, e pelos países caribenhos Trinidad e Tobago e Santa Lúcia, assim como em várias 

localidades nos Estados Unidos. 

Segundo a igreja, “de muitos templos em vários países, muitos puderam (e muitos ainda 

podem e poderão) sair com a certeza de uma nova vida em Deus”. 

Tais absurdos tem proporcionado situações que entristecem a Deus, 

corrompendo a fé de muitos e deve ser absolutamente vetadas em nossas igrejas, pois 

não há base bíblica para sua prática, sendo construção humana. 

 Concluímos, pois, dizendo que a unção com óleo é atual, porém, não é a unção 

com azeite que tem poder curador, mas a oração da fé pronunciada em nome de Jesus 

que salvará o doente e o Senhor o levantará. Que o Senhor nos ajude!  
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ATA DE REUNIÃO 

COMISSÃO Nº 10 – UNÇÃO COM ÓLEO – QUAL FUNDAMENTO BÍBLICO, PARA 

QUE SERVE E PARA QUE NÃO SERVE 

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito as catorze horas, reuniram-se os 

Ministros que compõem a Comissão da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das 

Assembleias de Deus, Ministério de Madureira no Estado de São Paulo - CONEMAD-SP, com o 

tema “UNÇÃO COM ÓLEO – Qual fundamento bíblico, para que serve e para que não serve”, 

Presidida pelo Pastor Antonio Baltazar Cardoso de Oliveira, e como Relator o Pastor Samuel de 

Jesus Marques, substituído em razão de justificativa de falta apresentada à Mesa Diretora da 

CONEMAD-SP bem como os membros que se segue:1) Pastor Rubens Moura, presente; 2) Pastor 

Belchior Martins Costa, presente; 3) Pastor José Carlos Santos, presente; 4) Pastor Sebastião da 

Costa Neto, presente; 5) Pastor Carlos Alberto Santos Aires, presente; 6) Pastor Jesus Aparecido 

de Mello, presente; 7) Pastor Claudenildo Furtuoso de Araújo, presente; 8) Missionária Valentina 

Queiroz Magela, ausente; 9) Pastora Fermina Gomes Ribeiro, ausente; 10) Pastora Luciana 

Campos A. de Paula Ferreira, presente; 11) Diaconisa Maria José Guedes Ferreira, ausente; 12) 

Maria Olívia Teixeira Cunha, ausente; 13) Pastora Maria Perpétua Gonçalves Lessa, presente; 14) 

Pastora Cassia Rodrigues e Silva, ausente; 15) Pastora Marilda Faria da Costa, ausente, apresentou 

justificativa, devido a realização de uma cirurgia; 16) Pastora Tatiana Melo dos Santos, presente; 

17) Pastora Maria Nilza Barros Sobrinho, ausente, representada por seu filho Pastor Josuel Barros 

Sobrinho; 18) Pastora Sueli de Araújo Lima Borato, presente. A reunião iniciou-se com pelo 

Pastor Antônio Baltazar Cardoso de Oliveira, que fez a leitura do Salmo 133. Ato seguinte foi 

realizada uma oração conduzida pelo Pastor Belchior Martins Costa. Ato seguinte foram 

apresentados os respectivos membros. Após a apresentação dos membros, foram convidados pelo 

Presidente da Comissão os irmãos: Pr. Hartaxerxes Roger Paulo Rocha, para exercer a função de 

Relator Substituto da Comissão, e os ministros Pr. Jonas Abadio da Silva, Ev. Claudecley Ribeiro 

Lamas e Pr. José Carlos Nascimento, para assessorarem a presidência e tomarem parte nas 

discussões. A reunião aconteceu na sala dez da AD Brás. Após consideradas as devidas inclusões, 

coletou-se a assinatura dos presentes. Em ato contínuo o Presidente da Comissão propôs a 

discussão do Tema da Comissão para que fossem apresentados os posicionamentos de todos 

presentes, os quais estão listados a V. Ex. Revma a seguir: Pastor Belchior Martins Costa: Óleo 

de unção é um óleo comum, que após consagrado, serve apenas para aquele fim. Somente o 

Espirito Santo unge. No AT, simbolizava o Espirito SANTO. Ex. 25..6, para candeeiro. Havia a 

cerimônia do sacerdote, dos utensílios do templo. Arão recebeu unção mas os filhos não 
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receberam. Como o Espírito Santo não tinha descido era utilizada a unção. Hoje temos o Espírito 

Santo como unção permanente. Outro caso, Deus manda o Profeta Samuel ungir Saul como Rei, e 

depois disso ele se tornou um homem diferenciado. Deus depois retirou Seu Espírito de sobre 

Saul, mas não disse para Samuel informar a Saul que ele não tinha mais o Espírito Santo. No NT, 

Jesus envia o Espírito Santo. Nossa grandeza como crentes está na unção em companhia do 

Espírito Santo. Por fim, há a unção específica pelos enfermos, feita pelos presbíteros. Mas esse 

caso é uma questão de fé. Óleo de unção não é comércio. Que há situações vistas nos comércios 

em que há óleos de todo tipo. Finalizo dizendo sobre a unção do Espírito Santo, que a glória vem 

no nome dEle, que pode, por misericórdia, nos atender. Pastor Jesus Aparecido de Mello: Há 3 

finalidades: no passado era para utensílios e pessoas, e olhando as escrituras simboliza o Espirito 

Santo, e em terceiro lugar, há finalidade para ungir para enfermidades. Não tem uma afirmativa de 

ordenação específica. A separação de obreiros hoje, é realizada somente através da imposição de 

mãos. Uso o azeite apenas quando um enfermo pede para fazer, mas sempre com olhar sobre a fé, 

e não sobre o óleo. Pastor Rubens Moura: Cumprimento o Presidente e Relator desta comissão. 

Nossa exposição é no sentido de que o óleo era usado para a separação de Reis, Sacerdotes e 

Profetas, no AT, sendo a unção um sinal de preparação e separação. Hoje, conforme Hebreus 

capítulo 7, já temos nosso Sumo Sacerdote que é Jesus. Hoje também há uma confusão muito 

grande, devido a exploração financeira, sendo que pessoas deixam de acreditar em Jesus e 

substitui pela crença no óleo, levando pra casa, achando que é o óleo que vai promover a 

purificação, a limpeza e a transformação, independente de seu compromisso com Deus. Temos 

visto algumas pessoas que inclusive tem ungido nos casos de manifestação demoníaca. Nós 

sabemos que o poder está na oração, na Palavra e na vida separada. Hoje há também grande 

confusão porque qualquer um pega o óleo e unge. Precisamos orientar, como Tiago, que trata 

especificamente do presbitério da igreja. Precisamos pautar nossos pastores para que não haja uma 

banalização dentro do Ministério de Madureira. Neste momento o Pastor Antônio Baltazar 

enfatizou que temos uma grande facilidade em copiar as coisas. Pastor Claudenildo Furtuoso de 

Araújo: No AT o azeite tinha uma função, e sempre foi um ato simbólico, assim como hoje 

também continua sendo simbólico. O óleo não cura ninguém. Mas hoje temos situações que fazem 

filas nas igrejas para unção. Jamais se deve sair no meio do povo com um vidro de óleo ungindo 

as pessoas. A unção é um ato simbólico usado para acrescentar a fé das pessoas. Infelizmente 

muitas pessoas usam banalmente. Ouvi casos em que igrejas ungem quem está ofertando, casos de 

igrejas que vendem óleo para o crente levar pra casa. Infelizmente tem sido banalizado. Ato 

seguinte, o Pastor Jesus Aparecido de Mello, pede novamente a palavra para acrescentar que em 

seu campo de trabalho, permite a oração pelos enfermos. Pastor Carlos Alberto Santos Aires:  

Senhor Presidente, Senhor Relator, todos presentes, a paz do Senhor. Todos que me antecederam 
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deram excelentes contribuições. Queria apenas pontuar três pontos: primeiro, o óleo é para ungir 

enfermos, e sempre na testa, jamais no local da enfermidade. Algumas igrejas usam consagrar 

obreiro derramando óleo. A cura da pessoa precisa de duas coisas, do orador e do necessitado. A fé 

é utilizada para a cura, mas do necessitado. Hoje em dia há igrejas banalizando, mas não é do 

feitio do nosso ministério. E sobre o comentário do Pastor Belchior, é interessante notar que Deus 

É Soberano e não dá satisfação a ninguém. De repente cometemos um delito que desagrada ao 

Espírito Santo e perdemos a presença. Concluo entendendo que para nossa saúde espiritual, as 

vezes há casos em que fazemos algo mas não dá certo e há situações que pessoas fazem errado e 

dá certo. Se eu pratico a Palavra o Espirito Santo está em mim e realiza todas as coisas, e se eu não 

pratico a Palavra não tenho o Espírito Santo. Pastora Sueli de Araújo Lima Borato: Apresento 

pesquisa que realizei sobre o tema, informando várias situações, dentre: conceito de unção, unção 

no antigo testamento, unção de utensílios, unção do sacerdote, unção dos reis, unção dos profetas. 

Pesquisei também a unção no Novo Testamento: unção espiritual, unção pelos presbíteros, unção 

de preparo para a sepultura, unção de hóspede. Quem pode ungir: os ministros do evangelho, que 

possuem ministério abrangente. Na ausência de ministros e presbíteros, pode ser usado diáconos e 

auxiliares. Sempre há necessitados e precisamos orar pelas pessoas em nome de Jesus. Neste 

momento, o Presidente solicita aos presentes que fiquem de pé, dá uma palavra para agradecer as 

colocações até o momento, informando que sem as ricas contribuições, não seria possível 

apresentar o parecer. Informa que o presente trabalho servirá por muito tempo para consulta e 

orientação. Pastora Maria Perpétua Gonçalves Lessa: A paz do Senhor Jesus, quero lembrar 

que somente a oração da fé tem poder. Precisamos alertar as pessoas. Precisamos ter uma vida 

com Deus. Pastora Tatiana Melo dos Santos: A paz do Senhor. Só para agregar, temos as 

influências de igrejas neopentecostais, que usam o poder do óleo, e não o poder de Deus. Tenho 

um exemplo de um parente que, membro dessas igrejas, recebeu uma unção de transferência, com 

a utilização de um litro de óleo sobre a cabeça, e a pessoa inclusive rolou no chão sobre o óleo. 

Nós cremos que o poder não está no óleo. Temos que tomar cuidado com as distorções 

apresentadas pelas igrejas neopentecostais. Mesmo que estas igrejas estejam lotadas, não podemos 

utilizar dessas situações. O Pastor Baltazar diz que o brasileiro é um povo muito levado ao 

misticismo e por isso precisamos tomar cuidado. Informa sobre exageros atuais, como a unção 

com doze litros de óleo sobre a cabeça, que alguns tem praticado. Pastor Sebastião da Costa 

Neto: Hoje em dia, há muito interesse próprio. A Assembleia de Deus tem uma doutrina positiva. 

Eu tenho 52 anos de Ministério, e o uso que vejo é somente para o caso dos enfermos. Jesus falou 

imporás a mão sobre os enfermos que serão curados. Nós da Assembleia de Deus já temos uma 

base sobre isso, não precisamos dessas influencias de fora. Ouvimos as mais absurdas situações, 

inclusive de imposição de mãos e unção por homem em mulheres, no local das enfermidades, seja 
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em que lugar for. A nossa comissão serve justamente para orientar, para o que serve e para o que 

não serve. Não serve para ungir o local da enfermidade, nem para fazer fila para receber unção. 

Precisamos preparar os obreiros que vem de fora. Pastor José Carlos Santos: Minha posição 

pessoal é um pouco radical, pois entendo que o uso do óleo era apenas no Antigo Testamento, 

como uma prática judaica, e que não deveria ser usada nos dias de hoje. Jesus não ensinou a 

colocar óleo. No meu entender foi Tiago quem introduziu isso, e entre Tiago e entre Jesus, fico 

com Jesus. Pastor José Carlos Nascimento: O que já ouvimos aqui já nos ensinou muito. Quero 

falar duas coisas, para que serve e para que não serve: nós, humanos, somos muito visuais, 

precisamos de um símbolo para aguçar a fé. O erro está no exagero, na falta do equilíbrio. Temos 

o exemplo da imposição de mãos, que também não resolve, mas é um símbolo. Serve 

simbolicamente para aumentar a fé. Não serve para curar, não serve para manifestar a presença do 

Espírito Santo. Evangelista Claudecley Ribeiro Lamas: Hoje falta conhecimento, falta 

ensinamento. É necessário ensinarmos nossos obreiros. Há exageros por falta de conhecimento. E 

a partir do momento que há conhecimento, se persistir no erro, é desvio de caráter. Pastora Maria 

Nilza Barros Sobrinho, representado por seu filho Pastor Josuel Barros Sobrinho: Aprendi 

que o óleo continuou sendo utilizado para unção de enfermos pelos discípulos, conforme Mc 6. 

Não podemos usar óleo como indulgência, mas somente a fé de quem tá orando e quem está 

recebendo. Pastora Luciana Campos A. de Paula Ferreira: Diante de tudo que foi colocado, 

tenho a dizer que é a fé. O óleo não serve para contribuir, mas somente a fé. Pr. Jonas Abadio da 

Silva: Notadamente, no AT tinha a unção de reis, profetas e sacerdotes, mas não no NT. Tiago 

evidencia a fé e não o óleo. Temos terminologias que informam uso de fins terapêuticos e 

espirituais. Temos a questão de quem pode usar. Tanto óleo quanto a imposição de mãos é forma 

de evidenciar a fé. A unção não é ordenança. Sugiro que, a exemplo do Campo AD Bauru, onde 

temos a classe Integra, um material que declara as bases mais comuns de nossa igreja, para ser 

utilizado para obreiros e irmãos que vem de outras igrejas para o nosso ministério. Sobre a 

transferência de unção, como exageros que vemos, não podemos admitir. Há na palavra de Jesus a 

ordem de curar, mas não de ungir com óleo. Nós, da Assembleia de Deus, admitimos o uso do óleo 

como símbolo apenas, mas não com poder curador, mas sem excessos. O Pastor Baltazar informa 

sobre a Autoridade dos costumes e tradições. Pastor Hartaxerxes Roger Paulo Rocha: Fez uma 

exposição das aberrações atuais que ocorrem em razão do tema, citando  várias situações absurdas. 

Pontuou que nós temos bem claro e definido o uso apenas como símbolo, no caso dos enfermos. 

Após ter feito as devidas considerações o Presidente da Comissão, Pastor Antônio Baltazar 

Cardoso de Oliveira, realizou a oração de encerramento. Nada mais havendo a tratar, às 16h20min 

foi encerrada a reunião. E, para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada 

conforme, vai devidamente assinada pelos membros presentes da Comissão. 



 

45 

 

 

 


