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Pergunta 
Procedência do Espírito Santo 

Gostaria de saber o que significa, no original 
grego de João 15:26, o verbo que foi traduzido 
"proceder" na versão que utilizamos, a Almeida. 
Dissidentes afirmam que a tradução correta é 
"vir de dentro" e que, nesse caso, o Espírito 
Santo não é a terceira pessoa da Trindade, mas 
algo que sai do interior de Deus, como Seu 
fôlego. Isso é verdade? 

Não, não é verdade! Diz o texto em apreço: "Quando, 
porém, vier o Consolador, que Eu vos enviarei da parte 
do Pai, o Espírito da verdade, que dEle procede, esse 
dará testemunho de Mim." Não é apenas a Almeida que 
verte o texto assim. Com uma ou outra pequena 
variação, praticamente as demais versões portuguesas o 
fazem, bem como outras para outros idiomas. 

O verbo grego aí empregado é ekporeúomaí, 
corretamente traduzido "proceder" em nossas Bíblias. 
Os dissidentes Ricardo Nicotra e Jairo de Carvalho, 
como exemplo, presumem que este verbo significa sair, 
ou partir, ou vir de dentro de, do interior de. (Eueo Pai 
Somos Um", pág. 35; A Divindade, pág. 114.) Não 
importa de onde copiaram esta idéia (talvez do parecer 
de um partidário de algum ministério independente 
norte-americano ou europeu); de qualquer forma, ela 
expõe uma dedução apressada e sem fundamento. 

O verbo tem um sentido amplo. Quando empregado 
sem referência ao ponto de partida do movimento que 
ele expressa, significa simplesmente sair encaminhar-se, 
conduzir-se, movimentar-se, prosseguir, apresentar-se, 
adiantar-se, destacar-se, aparecer, espalhar difundir-se, 
correr etc. Que o verbo sair, mesmo em nosso idioma, 
não significa apenas se deslocar de dentro para fora, 
basta uma olhada num bom dicionário; e se assim é em 
português, muito mais no grego. Exemplos: Lucas 3:7 
fala de multidões que "saíam para serem batizadas" 
(saíam de onde?); Atos 9:28 informa que, estando Paulo 
em Jerusalém, entrava e saía com toda a liberdade -
entrava e saía sem sair de Jerusalém, isto é, ele se 
movimentava livremente na cidade. 

Quando o emprego de ekporeúomai é feito com 
referência ao ponto de partida do movimento, o verbo 
encerra também o sentido de vir ir partir, prosseguir, 
proceder, etc. W. E. Vine afirma que, dentro do sentido 
de locomoção específica, o verbo aponta 
"expressivamente a um curso definido" mais do que 
poderia ser expresso por "sair" {Dicionário Vine, pág. 
853). Como exemplo, confira Atos 25:4, que registra o 
propósito de Festo de "partir" para Cesaréia. 

Às vezes, o sentido de procedência de ekporeúomai 
está implícito; o texto de Atos acima é um exemplo 
disso. Quando, todavia, o ponto de origem do 
movimento expresso pelo verbo é explícito (que é o que 
ocorre em João 15:26), o sentido de procedência (isto é, 
de onde precisamente procede aquele que cumpre a 
ação de se locomover) é dependente da preposição que 
se liga a esse ponto de origem. Três exemplos alegados 
por Nicotra (Eu e o Pai Somos Um, pág. 35), com as 
referidas preposições aqui italizadas, são como seguem: 

(1) "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a 
palavra que procede da boca de Deus" (Mat 4:4); 

(2) "O que sai do homem, isso é o que o contamina" 
(Mar 7:20); e 

(3) "Então vi sair da boca do dragão, da boca da 
besta..." (Apoc 16:13). 

O original de (3) não consigna verbo algum 
traduzido "sair" e está apenas subentendido, razão pela 
qual o desconsideramos. Observamos, então, que em 
(1), a preposição é diá, cujo sentido principal é através 
de; qualquer palavra, no exercício da comunicação 
verbal, é geralmente emitida através da boca, daí 
procedendo. Alegar que antes que uma palavra seja dita 
ela se formulou na mente (embora de vez em quando 
palavras são proferidas ou escritas por aí sem que ao 
menos se pense nelas), e que, portanto, significa "sair de 
dentro" é impor ao verbo um sentido que ele, por si só, 
não indica. É a preposição que se liga ao ponto de onde 
parte o movimento que poderá dar esse significado. 

No exemplo (2) acima, a preposição é ek, "de, desde" 
e pode envolver o sentido "do interior" como o emprego 
de ésõten, "de dentro" em Marcos 7:21 e 23, confirma. 
Dizemos que pode, porque nem sempre é isto o que 
ocorre, ainda que seja empregada a preposição ek. 
Exemplos: "Do trono (ek toü thrónou) saem 
(ekporeúontai) relâmpagos, vozes trovões..." (Apoc 4:5), 
e "rio da água da vida... que sai (ekporeuómenon) do 
trono (ek toü thrónou) de Deus" (22:1) não significam 
necessariamente que os relâmpagos, vozes, trovões e o 
rio procedem do interior do trono; indicam apenas que 
saem de onde ele está. 

Assim, a preposição é importante para se estabelecer o 
ponto de origem do movimento expresso por ekporeúomaí. 
Em João 15:26, a preposição épará, significando também 
"de, desde" mas com a acepção de posição, cobcação, etc 
(como em nossa palavraparaMó). Segundo Robertson, 
uma das maiores autoridades no estudo do koinê, o grego 
popular do Novo Testamento, pará significa "ao lado de" 
"junto com" (A Grammarofthe GreekNew Testamentin the 
LighofHUtorical Research, pág 613; a quem possa 
interessar as páginas 553-649 dessa obra trazem uma 
abordagem exaustiva das preposições gregas). Em outras 
palavras, o Espírito Santo procede de onde o Pai está, da 
Sua companhia, não do interior dEle; isso foi o que Jesus 
afirmou - José Carlos Ramos, diretor dos cursos de pós-
graduação do Sa.lt, em Engenheiro Coeho, SP A . 
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