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O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO
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Atos 1.5
POIS JOÃO BATIZOU COM ÁGUA, 
MAS DENTRO DE POUCOS DIAS
VOCÊS SERÃO BATIZADOS COM O 
ESPÍRITO SANTO.



Verdade Prática

SER BATIZADO NO ESPÍRITO
SANTO É UMA
EXPERIÊNCIA ESPIRITUAL
DISTINTA DA CONVERSÃO
E UMA VERDADE
APRESENTADA NAS
ESCRITURAS



Atos 2.1 a 12

1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos 
reunidos num só lugar.

2. De repente veio do céu um som, como de um 
vento muito forte, e encheu toda a casa na qual 
estavam assentados.

3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se 
separaram e pousaram sobre cada um deles.

4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
começaram a falar noutras línguas, conforme o 
Espírito os capacitava.

5. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, 
vindos de todas as nações do mundo.

6. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão 
que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar 
em sua própria língua.

7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: 
"Acaso não são galileus todos estes homens que 
estão falando?

8. Então, como os ouvimos, cada um de nós, em 
nossa própria língua materna?

9. Partos, medos e elamitas; habitantes da 
Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da 
província da Ásia,

10. Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia 
próximas a Cirene; visitantes vindos de Roma,

11. tanto judeus como convertidos ao judaísmo; 
cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as 
maravilhas de Deus em nossa própria língua! "

12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos 
outros: "Que significa isto? "



A Bíblia nos apresenta 3 batismos
Batismo em Cristo

Mergulhados na morte e 
ressurreição de Cristo – o 

arrependimento

Batismo em Águas
Mergulhados na 

congregação dos salvos, na 
Igreja

Batismo no Espírito 
Santo

Mergulhados num 
revestimento de poder

Romanos 6.3 - Ou, porventura, 
ignorais que todos nós que fomos 

batizados em Cristo Jesus
fomos batizados na sua morte?

Mateus 28.19 - Ide, portanto, 
fazei discípulos de todas as 

nações, batizando-os em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo.

Atos 1.5 - Porque João, na 
verdade, batizou com água, mas 

vós sereis batizados com o 
Espírito Santo...

É obra do Espírito na 
conversão

Manifestação da fé diante da 
igreja

Revestimento de poder para 
o trabalho na igreja

O Espírito Santo é quem 
batiza

A igreja é quem batiza Jesus é quem batiza

João 3.8 - O vento sopra onde 
quer, ouves a sua voz, mas não 

sabes donde vem, nem para onde 
vai; assim é todo o que é nascido 

do Espírito.

Atos 8.38 - Então, mandou parar 
o carro, ambos desceram à água, 

e Filipe batizou o eunuco.

Marcos 1.8 - Eu vos tenho 
batizado com água; ele, porém, 

vos batizará com o Espírito Santo.



Batismo COM ou NO Espírito Santo?

Grego “ebaptisen
hydati”

“Mergulhou em água”
“Batizou com água”

!At 1.5: “Pois João batizou com água, mas dentro de 
poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo".

Grego “baptisthēsesthe en Hagio
Pneumati”

“Mergulhados no Santo Espírito”
“Batizados no/com o Santo 

Espírito”

Batizado no/dentro do Espírito Santo é melhor,
mas pode-se usar com o Espírito Santo.



O Batismo no Espírito Santo é 
distinto da Conversão

Conversão
! Salvação – Novo Nascimento
!O Espírito Santo habita em todos 

os crentes:
! I Co 3.16: “Vocês não sabem que 

são santuário de Deus e que o 
Espírito de Deus habita em vocês?”

Batismo no Espírito Santo
! Revestimento de poder – Para o 

Serviço
! Somente os crentes são 

batizados no Espírito Santo
!At 8.15-17: “Estes, ao chegarem, 

oraram para que eles recebessem 
o Espírito Santo, pois o Espírito ainda 
não havia descido sobre nenhum 
deles; tinham apenas sido 
batizados em nome do Senhor 
Jesus. Então Pedro e João lhes 
impuseram as mãos, e eles 
receberam o Espírito Santo.”



Propósito do 
Batismo no 

Espírito 
Santo

! O propósito é a capacitação para o 
serviço:
!At 1.8: “Mas receberão poder quando o 

Espírito Santo descer sobre vocês, e 
serão minhas testemunhas em 
Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, 
e até os confins da terra”.

! A Igreja em Jerusalém experimentou um 
revestimento de poder com a obra do 
Espírito Santo:
! Lc 24.49: “Eu lhes envio a promessa de 

meu Pai; mas fiquem na cidade até 
serem revestidos do poder do alto”.

! As experiências com o serviço são notórias 
após o batismo no Espírito Santo.



Evidência do batismo no Espírito Santo
!O falar em línguas é evidência do batismo no Espírito Santo
! Esta é uma constatação de fatos em Atos (e de hoje):

No 
Pentecostes

Atos 2. 4 - Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras 
línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.

Na casa de 
Cornélio

Atos 10.44 a 46 - Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo 
sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que 
vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado 
o dom do Espírito Santo; pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a 
Deus.

Quando 
Paulo 
encontrou os 
irmãos em 
Éfeso

At 19.3 a 6 - Então, Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? 
Responderam: No batismo de João.
4. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo 
que cresse naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus.
5  Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus.
6  E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e tanto falavam 
em línguas como profetizavam.



O Batismo no Espírito Santo

! Este batismo é um dom de Deus, e 
não mérito do homem

! Mas precisamos buscar 
diligentemente o Batismo no Espírito 
Santo

! Além do batismo com o Espírito 
Santo, Deus, pelo mesmo Espírito, 
capacita homens com dádivas 
espirituais para o serviço

! Por isso, não há espaço para a 
segmentação dos crentes – TODOS 
SÃO UNIDOS PELO ESPÍRITO



Todos somos batizados em
Cristo pelo Espírito Santo

Pois, em um só Espírito, todos nós fomos
batizados em um corpo, quer judeus, quer
gregos, quer escravos, quer livres. E a 
todos nós foi dado beber de um só Espírito.

1 Coríntios 12.13



Todos devemos buscar o
Batismo no Espírito Santo
Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão
batizados com o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o 
Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em
Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra.

Atos 1:5 e 8



Próxima lição:
A atualidade dos dons espirituais


