
                                Recebendo o Dom do Espírito Santo 
 

Este é um assunto importantíssimo para a nossa vida com Deus. Satanás tem procurado de todas as 

maneiras trazer confusão sobre este assunto, mas cada vez mais o Espírito Santo tem sido experimentado 

pelos os filhos de Deus. Para desfrutarmos plenamente da nova vida que Deus nos dá, precisamos ter a 

convicção de que O Espírito de Deus habita em nós e também entender as conseqüências dessa habitação. 

 

O Batismo no Espírito Santo é uma experiência simples, é para todos os filhos de Deus e deve ser encarado 

de forma prática. Não adianta saber tudo sobre o Espírito Santo e não ter uma experiência com Ele. 

Existem teólogos, doutores em Espírito Santo que nunca foram batizados no Espírito Santo. Sabem tudo 

sobre o assunto , mas não tem uma experiência prática. (ex: copo d’água) 

O Batismo no  Espírito Santo não é nosso diploma de formatura da “faculdade espiritual”. É o certificado 

de matrícula no mundo da fé.  

 

O Espírito Santo 

 

Antes de falarmos sobre o batismo no Espírito Santo, vamos entender melhor o Espírito Santo. O nosso 

Deus, o Deus em quem  nós cremos, é um Deus Triuno, ou seja um único Deus em três pessoas 

inseparáveis.    

 

2 Co 13:13: A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com 

todos vós. Amém.  

 

Um único Deus em três pessoas. 

Deus Pai: o Criador dos céus e da terra, o que se assenta no trono, El Shadai, o Deus invisível. 

Deus Filho: Jesus, o Cristo, a imagem do Deus invisível, o que era, que é e que há de vir, a plenitude de 

todas as coisas, o Verbo da Vida, o Príncipe da Paz, o Leão de Judá, o Cabeça da Igreja. Deus tomando 

forma de homem para salvar o mundo. 

Deus espírito Santo: O Espírito de Deus, o consolador, o Espírito da Verdade. 

 

As três pessoas da trindade se fundem, são indivisíveis, inseparáveis, são uma unidade. 

  

Símbolos do Espírito Santo 

 

Muitas vezes o  Espírito Santo aparece na bíblia representado por um símbolo,  

 

Ex: Fogo 

 

Lc 3:16 Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele 

que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas; esse vos batizará 

com o Espírito Santo e com fogo. 

 

Vento 

 

At 2:2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa 

em que estavam assentados.  

 

 

Água, rio, chuva 

 



Jo 7:37-39    

 

V.37 E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, 

venha a mim, e beba. – 

V.38 Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.   

V.39 E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele cressem; porque o Espírito Santo ainda 

não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.  

 

Óleo, Unção 

 

Zc 4:2 E disse-me: Que vês? E eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite 

no seu topo, com as suas sete lâmpadas; e sete canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu 

topo. 

 

Zc 4:6 E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do SENHOR a Zorobabel, dizendo: Não por força nem 

por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o SENHOR dos Exércitos.  

 

Selo 

 

Ef 1:13 - Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa 

salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.  

 

Pomba  

 

Mt 3:16 - E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de 

Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.  

 

O Espírito Santo não é nenhum desses símbolos (um vento, uma pomba, fogo etc). Ele apenas aparece 

representado por eles nestas passagens. 

 

O Espírito Santo no Velho Testamento  

 

O Espírito Santo esta presente na obra de Deus desde sempre até hoje. Só no Velho Testamento aparece em  

mais ou menos 88 citações. 

A forma de o Espírito Santo agir no Velho Testamento era diferente da de hoje. Ele atuava sobre pessoas 

capacitando-as para uma tarefa específica e depois se retirava. 

Ex: 

 

Na Criação 

  

Gn 1:2 - E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se 

movia sobre a face das águas.  

 

Gn 1:26 - E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre 

os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se 

move sobre a terra.  

 

Na Vida de Sansão  

 



Jz 14:6 - Então o Espírito do SENHOR se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como 

quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão; porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o 

que tinha feito.  

 

Jz 14:19 - Então o Espírito do SENHOR tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos ascalonitas, e 

matou deles trinta homens, e tomou as suas roupas, e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma; 

porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai.  

 

Jz 15:14 - E, vindo ele a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando; porém o Espírito do SENHOR 

poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se 

queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. 

 

Em Moises  

 

Nm 11:16 - E disse o SENHOR a Moisés: Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabes 

serem anciãos do povo e seus oficiais; e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo.  

 

Nm 11:24 - E saiu Moisés, e falou as palavras do SENHOR ao povo, e ajuntou setenta homens dos anciãos 

do povo e os pôs ao redor da tenda.  

 

Em Josué 

  

Dt 34:9 - E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele 

as suas mãos; assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o SENHOR ordenara a Moisés. 

 

Em Gideão 

 

Jz 6:34 - Então o Espírito do SENHOR revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se 

ajuntaram após ele. 

 

Em Davi 

 

1 Sm 16:13 - Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos; e desde aquele dia 

em diante o Espírito do SENHOR se apoderou de Davi; então Samuel se levantou, e voltou a Ramá. 

 

Em Ezequiel (e os profetas Elias, Elizeu, etc) 

 

Ez 37:1 - VEIO sobre mim a mão do SENHOR, e ele me fez sair no Espírito do SENHOR, e me pôs no 

meio de um vale que estava cheio de ossos.  

 

Ez 37:5 - Assim diz o Senhor DEUS a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. 

 

Em Joel 

 

Jl 2:28 - E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas 

filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões.  

 

Jl 2:29 - E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. 

A obra de Jesus e a promessa do Espírito Santo 

 



Jesus era um homem com um corpo de carne e osso, como o nosso. Ele sentia fome, sede, frio, se cansava, 

chorava, se alegrava, sentia dor,etc. 

Jesus era Deus e é Deus, mas enquanto esteve em carne, ele não operava nem agia segundo a sua divindade, 

tinha se esvaziado. 

 

Fp2:6 - Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,  

 

Fp 2:8 - E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de 

cruz. 

 

O Verbo se carne, se fez homem, e como  homem dependia do Espírito Santo para pregar, curar, orar, etc. 

tudo que Ele fez e ensinou foi pelo poder do Espírito Santo. 

 

At 10:38 - Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o qual andou fazendo 

bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 

 

Jesus prometeu o Espírito Santo a todos que cressem em seu nome 

 

Jo 7:38 - Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.  

 

Jo 7:39 - E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele cressem; porque o Espírito Santo 

ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. 

 

Jesus então se entregou por nós, tornou sobre si os nossos pecados e morreu na cruz  por nós. Mas ao 

terceiro dia ELE RESSURGE  dentre os mortos, RESSUSCITA!! Reaparece aos discípulos e por 40 dias 

permanece com eles falando com respeito ao reino de |Deus  e diz: 

 

At 1:3 Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo 

visto por eles por espaço de quarenta dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.  

 

At 1:8 - Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto 

em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. 

 

O Espírito Santo é Deus 

 

Muitos fazem uma tremenda confusão: dizem que Ele é uma energia cósmica, uma substancia nebulosa, 

uma nuvem que paira sobre a cabeça dos cristãos e muitos outros enganos. Mas temos que entender que o 

Espírito Santo é Deus. Ele é tão Deus quanto o Pai e quanto o Filho. 

  

Ele é Eterno 

 

Hb 9:14 - Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a 

Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? 

 

Ele é Onipresente 

 

Sl 139:7 - Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?  

Sl 139:10 - Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. 

 

Ele é Onisciente 



  

1 Co 2:10 - Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as 

profundezas de Deus. 

 

Ele é Onipotente 

 

Lc 1:35 - E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te 

cobrirá com a sua sombra; por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. 

 

O Espírito Santo é uma pessoa  

Jesus quando fala sobre o Espírito Santo o apresenta como uma pessoa: 

 

Jo 14:15 - Se me amais, guardai os meus mandamentos. 

 

A palavra usada para consolador aqui vem do grego parakletos: 

Parakeletos- alguém que fica ao lado, junto, outro semelhante a mim. 

Esta palavra traz o sentido de  aconselhador, exortador, intercessor, estimulador, consolador, fortalecedor. 

O Espírito Santo tem todas as características de uma personalidade; de uma pessoa  

 

Ele ama 

 

Rm 15:30 - E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais 

comigo nas vossas orações por mim a Deus; 

 

Fala, Pensa, Vê, Ouve 

 

Ap 2:7 - Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da 

árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.  

 

Ensina 

 

1 Co 2:13 - As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito 

Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais.  

 

Ordena, Ajuda 

 

At 16:6 - E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de 

anunciar a palavra na Ásia.  

 

At 16:7 - E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lho permitiu.   

 

Entristece-se, tem Compaixão 

 

Ef 4:30 - E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. 

  

 

Tem vontade própria 

 

1 Co 12:11 - Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um 

como quer. 



 

Intercede por nós 

 

Rm 8:26 - E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que 

havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.  

 

Rm 8:27 - E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito; e é ele que segundo Deus 

intercede pelos santos. 

 

Temos comunhão com Ele 

 

2 Co 13:13 - A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com 

todos vós. Amém. 

 

Sem o Espírito Santo não haveria Igreja, nem Novo Testamento: 

 

O livro de Atos é chamado Atos dos Apóstolos, mas também é conhecido como Atos do Espírito Santo, 

porque tudo o que fizeram foi através do Espírito que receberam de parte de Jesus. 

 

A vinda do Espírito Santo  

 

Os Discípulos então permaneceram em Jerusalém juntos, orando, unânimes. Eram cerca de 120 pessoas 

No dia da festa do Pentecostes, enquanto estavam reunidos, algo aconteceu: 

(O capitulo 2 do livro de Atos conta a vinda do Espírito Santo) 

 

At 2:1-6 
V.1 - E, CUMPRINDO-SE o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar;  

V.2 - E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em 

que estavam assentados.  

V.3 - E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.  

V.4 - E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 

Santo lhes concedia que falassem.  

V.5 - E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo 

do céu. 

V.6 - E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia 

falar na sua própria língua.   

 

É o cumprimento da promessa  

O derramamento do Espírito Santo 

É a maior prova da vitória e da ressurreição de Jesus 

Jesus tinha sido exaltado, e como havia prometido enviou o Espírito Santo 

 

At 2:32 - Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas.  

 

At 2:33 - De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, 

derramou isto que vós agora vedes e ouvis. 

Deus ressuscitou a Jesus; e aprova era que o Espírito Santo havia sido derramado como Jesus dissera e 

agora eles eram testemunhas disso 

Agora o mesmo poder que operava em Jesus estava operando nos apóstolos e nos discípulos capacitando-os 

a testemunhar e proclamar o evangelho.  



 

O Espírito Santo habita em nós 

 

Jesus prometeu o Espírito Santo a todos que cressem no seu nome. O Espírito Santo habita, mora, em todos 

os que se convertem genuinamente, amam a Jesus e guardam suas palavras  

 

Jo 14:23 - Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e 

viremos para ele, e faremos nele morada.  

 

Jo 14:26 - Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará 

todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.   

 

Todos os cristãos têm o Espírito Santo morando dentro de si. (È Ele quem nos capacita a uma nova vida) 

 

1 Co 3:16 - Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?  

 

Rm 8:8 - Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.  

 

Rm 8:11 - E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que 

dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em 

vós habita. 

 

Agora Ele esta presente o tempo todo, morando dentro de nós. (Pessoa viva), é Deus habitando em nós. 

Isto significa que todas as barreiras de pecado que nos separavam de Deus foram vencidas. Pela fé no nome 

de Jesus somos declarados “sem culpa” e agora somos habitações do Espírito santo. Será que podemos 

compreender realmente o que isto significa? ... 

 

O Batismo no Espírito Santo 

Como vimos todos os cristãos tem o Espírito de Deus habitando em seu interior 

Rm 8:9 - Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, 

se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.  

   

Existem porém um momento em que o Espírito Santo opera em nós de forma mais poderosa, nos enchendo 

de virtude, poder e manifestando seus dons. Esta experiência é chamada Batismo no Espírito Santo. 

Satanás quer contradizer, trazer confusão anular esta experiência na vida da Igreja. Cada dia surge 

novidade, alguém que pega um texto isolado da bíblia e começa a pregar gerando confusão. 

 

Existem muitas idéias erradas com respeito a isso também. Dizem alguns que: 

É só para pastores, presbíteros, missionários 

É só para quem atinge um determinado grau de santidade 

É um prémio, uma recompensa por obedecer ou fazer a obra de Deus 

É muito complicado, não precisa saber agora 

 

 

 

 

Dois enganos principais 

 



1) Os grupos tradicionais: rejeitam a experiência do batismo dizendo que já que o Espírito é dado 

automaticamente no momento da conversão. Todos os que creram, se arrependeram e foram batizados já 

receberam o Espírito Santo, portanto, não necessitam de nenhuma outra experiência. 

2) Os grupos pentecostais: pregam corretamente que existe uma experiência a mais, além da 

conversão, um batismo. Porém dizem que há uma “espera” dando a entender que este dom deve ser 

esperado, buscado e até suplicado. Vão para outro extremo e ignoram que o Espírito Santo  já foi dado a 

todos os que creram. 

 

Onde esta o equilíbrio? Precisamos entender que  por um lado, o Dom do Espírito Santo já foi dado a todos 

que creram e que portanto não é necessário buscar nem esperar aquilo que o Senhor já deu. Mas por outro 

lado quando alguém se converte deve ser instruído a respeito deste dom, receber imposição de mãos e se 

apossar da promessa de tal maneira que ela seja evidente, palpável e consciente. 

Vamos examinar tudo a luz da palavra de Deus e procurar responder as seguintes perguntas: 

Quais as bases bíblicas? 

O que é o Batismo no Espírito Santo? 

Por que Jesus quer nos batizar? 

Como receber o batismo? 

 

Quais as bases bíblicas para o Batismo no Espírito Santo? 

 

Porque devemos crer que este batismo existe e é necessário para nós? 

João Batista disse que Jesus batizaria com Espírito Santo 

 

Mt 3:11 - E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento; mas aquele que vem após mim é 

mais poderoso do que eu; cujas alparcas não sou digno de levar; ele vos batizará com o Espírito Santo, e 

com fogo. 

 

Jesus disse que batizaria 

 

At 1:4 - E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a 

promessa do Pai, que (disse ele) de mim ouvistes.  

 

At 1:8 - Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto 

em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.     

 

A promessa se cumpriu 

 

At 2:1 - E, CUMPRINDO-SE o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar;  

 

At 2:4 - E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 

Santo lhes concedia que falassem.   

 

A promessa é para todos os cristãos 

 

At 2:38 - E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, 

para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo;  

At 2:39 - Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos 

quantos Deus nosso Senhor chamar. 

 

Os apóstolos encaminhavam os cristãos para isso 



  

At 8:14 - Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, 

enviaram para lá Pedro e João.  

 

At 8:17 - Então lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo. 

 

A experiência de Paulo  

 

At 9:17 - E Ananias foi, e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o SENHOR Jesus, 

que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito 

Santo. 

 

A experiência de Cornélio e sua família  

At 10:44 - E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a 

palavra.  

 

At 10:47 - Respondeu, então, Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados 

estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? 

 

Os efésios 

  

 At 19:1 - E SUCEDEU que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões 

superiores, chegou a Éfeso; e achando ali alguns discípulos,  

 

At 19:7 - E estes eram, ao todo, uns doze homens. 

 

Vemos casos que irmãos já tinham crido, sido batizados no batismo de João e ainda não tinham sido 

batizado no Espírito. E, quando Paulo lhes impôs as mãos foram batizados, falando em línguas e 

profetizando sem necessidades de ficar “esperando”. 

Cremos portanto, que o batismo no Espírito, deve ser ministrado em quem crê. E este deve recebe-lo pela fé 

sem impor ao Espírito condições de evidencias disso. Manifestar os dons que Ele (o Espírito) já manifestou, 

e saber que ao longo da sua vida cristã outras evidencias podem surgir. 

 

O que é o batismo com o Espírito santo? 

 

Na bíblia esta experiência é apresentada através de vários termos diferentes: 

 

Batismo com o Espírito Santo  

 

Mt 3:11 - E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento; mas aquele que vem após mim é 

mais poderoso do que eu; cujas alparcas não sou digno de levar; ele vos batizará com o Espírito Santo, e 

com fogo.  

 

At 1:5 - Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não 

muito depois destes dias. 

 

 

 

Receber o Dom do Espírito Santo 

 



At 2:38 - E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, 

para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo;  

 

At 10:35 - Mas que lhe é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. 

 

A promessa do Pai  

 

Lc 24:49 - E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que 

do alto sejais revestidos de poder.  

 

At 1:4 - E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a 

promessa do Pai, que (disse ele) de mim ouvistes.  

 

At 2:33 - De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, 

derramou isto que vós agora vedes e ouvis.  

 

At 2:39 - Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos 

quantos Deus nosso Senhor chamar. 

 

Ficar cheio do Espírito Santo 

 

At 2:4 - E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 

Santo lhes concedia que falassem.  

 

Receber o Dom do Espírito Santo 

 

At 8:17 - Então lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo.  

 

At 10:47 - Respondeu, então, Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados 

estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? 

  

Caiu o Espírito Santo sobre... 

 

At 10:44 - E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a 

palavra. 

 

At 11:15 - E, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao 

princípio. 

 

Derramar do Espírito Santo 

 

At 2:17 - E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne; E os 

vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, Os vossos jovens terão visões, E os vossos velhos terão 

sonhos;  

 

At 2:18 - E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e 

profetizarão;  

 

At 2:33 - De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, 

derramou isto que vós agora vedes e ouvis.  



 

At 10:45 - E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de 

que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. 

 

Todos estes termos se referem a uma mesma experiência: O batismo no Espírito Santo. Mas afinal, o que é? 

 

1) É um DOM, uma promessa e um mandamento. 

“...receberás o dom do Espírito Santo.” 

At 2:28 - Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi 

sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. 

Dom é um presente, dádiva, algo que foi dado.   

Não é um prêmio: um prêmio é uma recompensa dada pelo esforço ou mérito de alguém. 

Não é uma conquista, algo que adquirimos depois de caminhar anos e anos com o Senhor. 

Não esta ligado ao que eu faço ou a merecimento. (Ex: corrida, se eu não merecer eu não ganho.) 

 

Jesus é o doador e Ele dá o Espírito Santo a todos. (a virtude está em quem dá) 

Isto significa que não depende do caráter da pessoa nem de sua santidade. Em qualquer momento, seja qual 

for a situação que você estiver atravessando, você pode se colocar diante de Deus e ser batizado no Espírito. 

 

É o Espírito que nos leva a uma vida santa e não uma vida santa que nos leva ao Espírito. É o Espírito que 

irá transformar o nosso caráter .  

(....Como se pela nossa própria santidade...) 

 

At 3:12 - E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por 

que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? 

 

Temos que crer na promessa do Pai. Ele prometeu e cumpriu, e receber a promessa depende apenas de crer 

na fidelidade do Pai. 

 

2) É uma experiência definida e pessoal. 

 

Aquele que recebe fica consciência que recebeu. 

É uma experiência porque nós experimentamos algo diferente. É definida porque quando experimentamos 

somem as dúvidas e é pessoal porque com cada um de nós pode ser diferente. Uns podem profetizar, outros 

rir, chorar, orar, falar em outras línguas. 

Aquele que creu, se arrependeu  e foi batizado tem o Espírito Santo morando dentro de si. Mas o dom é 

uma experiência definida que o manifesta. 

Tomamos posse da promessa de uma maneira evidente, consciente e NÃO TEMOS MAIS DÚVIDA se 

temos o Espírito de Deus. 

 

At 19:2 - Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem 

ainda ouvimos que haja Espírito Santo.  

 

At 19:6 - E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e falavam línguas, e 

profetizavam.  

 

 

 

3) È um revestimento do poder. 

 



Lc 24:49 - E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que 

do alto sejais revestidos de poder. 

 

É poder espiritual 

Você é revestido com o poder de Deus 

E você pode curar enfermos, operar milagres, profetizar, falar em outras, ter revelação da Palavra de Deus,  

 

4) È a capacitação para sermos testemunhas de Cristo. 

 

At 1:8 - Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto 

em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. 

 

Um dos significados da palavra poder é “capacidade para fazer”. 

 

É a nossa capacitação para: 

 Fazer discípulos  

 Ser testemunhas de Cristo  

 Anunciar o Evangelho do Reino 

 Falar com autoridade e poder 

 

1 Co 2:4 - A minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria 

humana, mas em demonstração de Espírito e de poder; 

 

Se estivermos cheios do Espírito seremos testemunhas eficientes de Cristo e manifestaremos o Senhor Jesus 

não apenas com palavras, mas com poder, pelo Espírito Santo que habita em nós. 

 

Por que Cristo quer nos batizar? 

Para nos dar poder, força, virtude, dinamismo, unção 

(“...recebereis poder...”) 

poder para fazer toda a vontade de Deus novo coração. 

  

Ez 36:26 - E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o 

coração de pedra, e vos darei um coração de carne.  

 

Ez 36:27 - E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus 

juízos, e os observeis. 

 

Isso é possível e fácil se andarmos no Espírito 

 

Rm 8:3 - Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu 

Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne;  

 

Rm 8:9 - Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, 

se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 

 

 Poder para amar, louvar, perdoar, suportar, obedecer e para tudo que Deus mandar fazer.  

 Poder para ser testemunhas dando-nos ousadia, graça, palavra, etc. 

 Poder para ser transformado à imagem de Cristo.  

Rm 3:18 - Não há temor de Deus diante de seus olhos. 

 



Como receber o batismo no Espírito Santo 

 

Gl 3:14 - Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós 

recebamos a promessa do Espírito.  

 

Nós recebemos pela fé (como todas as promessas de Deus) 

Não é por esforço mental, recitando alguma fórmula, repetindo uma oração, ou fazendo algum espiritual 

Ex: repetir glória, glória, gloglo...= tijolo, tijolo) 

  

Devemos ouvir a palavra com fé e crer em Deus, que fez a promessa. 

Pedir com fé (não o Espírito que já foi dado, mas a experiência, o batismo). 

 

Lc 11:9 - E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á;  

 

Lc 11:13 - Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai 

celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?  

 

Mc 11:24 - Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis.  

 

Jo 4:14 - Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará 

nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.  

 

Jo 4:15 - Disse-lhe a mulher: SENHOR, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui 

tirá-la. 

 

Receber com fé 

 

Jo 7:37 - E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, dizendo: Se alguém tem 

sede, venha a mim, e beba.  

 

Jo 7:39 - E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele cressem; porque o Espírito Santo 

ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.   

 

Deixar fluir com fé (os rios de água viva). 

 

Jo 7:38 - Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.  

 

(Se render a Deus. Não resistir. Deixe fluir, dando graças a Deus, louvando em línguas. Se tiver que 

ajoelhar, ajoelhe. Se quiser chorar, chore. Se quiser rir, ria. Não tenha vergonha. Não tenha medo)  

 

Ele está em nós, mas pode agir ou não. 

Ele age quando dependemos dele, quando nos rendemos a Ele, quando nos esvaziamos de nós mesmos 

Se formos soberbos, cheios de si, Ele não encontra espaço e se cala. Ele não forçará nada  

 

 

 

 

 

Ao receber o batismo é necessário falar em línguas? 

 



Muitos pensam que uma pessoa é batizada no Espírito quando começa a falar em línguas. Mas isto nem 

sempre é verdadeiro. Não há nenhum texto que fale claramente que só recebe o Espírito quem fala em 

línguas. Por isso devemos estar abertos para aceitar que alguém seja batizado sem falar em línguas.  

1 Co 12:28 - E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em 

terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas.  

 

1 Co 12:31 - Portanto, procurai com zelo os melhores dons; e eu vos mostrarei um caminho mais 

excelente.   

 

O falar em línguas é uma evidencia, mas não a única do batismo no Espírito Santo. Uma pessoa pode ser 

batizada no Espírito e não falar em línguas. Ela pode profetizar, glória a Deus em espírito, chorar de 

arrependimento, se quebrantar, dar vivas de júbilo e muitas outras manifestações. 

 

No livro de Atos dos apóstolos, o fato de uma pessoa ser batizada e não falar em línguas; era uma exceção e 

não a regra. Mas lembremo-nos que as doutrinas se faz baseadas nas doutrinas dos Apóstolos e não nas 

experiências apenas. As experiências têm sua importância, pois confirmam a doutrina e não deve ser feita 

doutrina com base só em experiências. 

Vemos que isto aconteceu: 

 

No pentecostes 

   

At 2:4 - E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 

Santo lhes concedia que falassem.  

 

Na casa de Cornélio  

 

At 10:46 - Porque os ouviam falar em línguas, e exaltando a Deus. 

 

Com os doze éfesos 

 

At 19:6 - E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e falavam línguas, e 

profetizavam. 

 

Sobre Paulo 

 

At 9:17 - E Ananias foi, e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o SENHOR Jesus, 

que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito 

Santo. 

 

Não diz nada, mas vemos em 1corintios que ele falava em línguas, e inclusive queria que todos falassem. 

1 Co 14:5 - E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis; porque o que 

profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba 

edificação.  

 

1 Co 14:18 - Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. 

Quando o Espírito dá o dom de línguas e a pessoa não fala. Normalmente é porque existe bloqueio. A nossa 

mente nesse caso atrapalha. Ficamos tentando entender o que acontece e impedimos a manifestação do 

Espírito. (às vezes  por medo, às vezes por religiosidade). 

O batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que ser cheio do Espírito Santo? 

 



Quando a bíblia fala de ser cheio do Espírito Santo, nem sempre ela está falando de uma mesma 

experiência. 

No texto original, em grego, aparecem duas palavras diferentes descrevendo experiências diferentes, mas 

quando foram traduzidas para o português usou-se uma única palavra (cheio) como se fosse uma única 

experiência. 

 

A primeira palavra é PIMPLEIM: 

 

Aparece em  

 

Lc 1:15 - Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do 

Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe.  

 

Lc 1:41 - E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre; e Isabel 

foi cheia do Espírito Santo.  

 

Lc 1:67 - E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo:  

 

Lc 1:68 - Bendito o Senhor Deus de Israel, Porque visitou e remiu o seu povo, 

 

At 4:31 - E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios do Espírito 

Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.  

 

At 4:8 - Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel,  

 

At 9:17 - E Ananias foi, e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o SENHOR Jesus, 

que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito 

Santo.  

 

At 13:9 - Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele,  

 

At 13:11 - Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E 

no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele e, andando à roda, buscava a quem o guiasse 

pela mão. 

 

Ela significa ficar cheio. 

Dá a entender que antes não estava  

É uma experiência repentina, momentânea  

Não é comum 

É para cumprir um determinado propósito  

É o revestimento de poder para profetizar, tetesmunhar, fazer a obra de Deus. 

 

A segunda palavra é PLEITOS: 

 

Aparece em  

Lc 4:1 - E JESUS, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto;  

Ef 5:18 - E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito;  

 

At 6:3 - Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de 

sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio.  



 

At 7:55 - Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, 

que estava à direita de Deus;  

 

At 11:24 - Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. 

 

Está palavra significa ser cheio. 

          

Não como uma experiência momentânea, mas maneira contínua  

Estar sempre cheio 

Não está relacionada com uma obra a fazer, mas com uma vida no Espírito. 

  

As diferenças: 

O texto em que aparece a palavra PIMPLEME dá a idéia de ser cheio de fora para dentro, o que combina 

com as palavras caiu, e derramado. 

Já a palavra PLEROS dá a entender um enchimento de dentro para fora. 

         

A primeira é um derramamento. 

A segunda é um transbordamento  

 

A primeira nos dá poder 

A segunda nos dá vida, nos enche de vida 

 

A primeira dá poder para tetesmunhar falando de Cristo 

A segunda é para mostrar o caráter de Cristo. 

 

 A primeira nos capacita a manifestar os dons do Espírito Santo descritos em: 

1 Co 12:7 - Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil.  

 

1 Co 12:11 - Mas um só e o mesmo Espírito operam todas estas coisas, repartindo particularmente a cada 

um como quer. 

 

A segunda nos capacita a manifestar o fruto do Espírito descrito em: 

Gl 5:22 - Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, 

temperança.  

 

Gl 5:23 - Contra estas coisas não há lei. 

A primeira é uma experiência definida 

A segunda é um processo de crescimento 

 

A maior diferença é que: 

A primeira se recebe na porta, sem nenhuma condição a não ser arrependimento e batismo. 

A segunda requer um contínuo esvaziamento de si mesmo, uma contínua operação da cruz de Cristo um 

quebrantamento contínuo aceitando o governo de Deus. 
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