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SÉRIE: O ESPÍRITO SANTO

Atos 2.4

INTRODUÇÃO

Neste mês estudaremos o Espírito Santo. Temos nas escrituras desde o Antigo testamento a promessa da vinda
do Espírito Santo para uma atuação especial a fim de encher os salvos de ousadia, poder e coragem para pregar o
evangelho nestes últimos dias da Igreja na terra (Is 44:3, Jl 2:28-29). A Igreja é edificada na terra através da
atuação do Espírito Santo que fornece aos salvos em Cristo todos os instrumentos necessários para esta guerra
que está sendo travada no campo espiritual, pois a nossa luta não é contra a carne, ou seja, as pessoas, mas contra
a atuação dos principados e dominadores do mal.(Ef 6:12) O primeiro instrumento que estudaremos para batalha
é o Batismo com Espírito Santo.

1. O que é o Batismo com Espírito Santo?

Quando aceitamos a Cristo como nosso salvador recebemos o Espírito Santo em nossos corações para nos
instruir na verdade e guiar nossos caminhos para o caminho do Senhor (Jo 20:21-22). Os Discípulos que
haviam recebido o Espírito Santo em seus corações foram orientados por Jesus a permanecerem em
Jerusalém a fim de serem revestidos de poder (Lc 24:49). Assim o Batismo com o Espírito Santo se trata
de um evento  distinto  e  único  que  não  se  confunde  com a  Santificação  (Hb 12:14)  e  a  Regeneração
(2Co 5:17),  todavia,  cada  uma  dessas  experiências  que  o  cristão  tem  com  o  Espírito  Santo  possui
propósitos especiais.

2. Qual a Evidência exterior do Batismo com Espírito Santo?

Os discípulos diligentemente permaneceram em Jerusalém orando e jejuando aguardando a promessa
que  receberiam  o  revestimento  de  poder  por  aqueles  dias.  E  na  festa  de  Pentecostes  receberam  o
cumprimento  desta  promessa.  Em At.  2  vemos  os  sinais  sobrenaturais  que  evidenciaram a  todos,  o
batismo no Espírito Santo. O Espírito do Senhor desceu na casa como um som de vento impetuoso e
foram vistas  línguas  repartidas,  como que  de  fogo repousando sobre  eles.  Assim percebemos que  as
línguas estranhas tratam-se da evidência externa, física e inicial do batismo com o Espírito Santo, sendo
confirmado também em At 10:45-46 (com a conversão de Cornélio) e em At 19:6 os irmãos de Éfeso.
Nestes dois eventos posteriores temos a mesma evidencia de falar em Línguas Estranhas.

3. Qual o Propósito e os resultados do Batismo com Espírito Santo?

A partir dos dois textos extraídos de Lucas – Atos que registram palavras de Jesus sobre a razão dos
discípulos precisarem serem revestidos de poder (Lc 24:49) temos o objetivo de pregar o evangelho e para
serem testemunhas fiéis da palavra de Deus e da vida de Jesus. Não podemos esquecer que o Reino de
Deus é um Reino de poder,  porque Deus tem todo o poder nas Suas mãos. Assim, o resultado desse
revestimento vindo do céu concede ao crente o poder para combater contra as forças do mal no poder do
Espírito Santo (Lc 9:1 – 10:19).

COMPARTILHAMENTO
Você já recebeu o Batismo com o Espírito Santo? Como buscar esse Batismo? Você crê que, a igreja de hoje
precisa deste revestimento de poder para anunciar a palavra do Senhor com ousadia?

CONCLUSÃO
Crer faz toda a diferença. Assim o nosso desejo é que cada discípulo de Cristo na atualidade seja despertado para
buscar o batismo com o Espírito Santo e aqueles que já passaram pela experiência sejam estimulados a buscar
continuamente serem cheios do Espírito Santo, para edificação da Igreja e a glória de Deus.
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