
LIÇÃO 7 
O Espírito que Reveste de Poder 

 
     Ensinar num Instituto sempre tem sido emocionante para mim, à medida em que observo o Espírito 
Santo a operar nas vidas dos alunos. A obra transformadora que Ele realiza nas vidas deles nunca 
cessa de me deixar assombrado. 
     Muitos alunos vêm para o Instituto Bíblico com o que parece ser muito pouco talento para o 
ministério público; apesar disto, geralmente vêm com uma convicção que Deus os chamou. Então, à 
medida em que estudam, oram, e entregam-se ao Espírito Santo, um milagre começa a acontecer 
paulatinamente. À medida em que o Espírito Santo os controlar mais plenamente, ungindo os seus 
talentos naturais dedicados a Ele, e iluminando as suas mentes através do estudo sistemático, tudo 
quanto é tipo de capacidade começa a emergir. Assim como um botão abre-se lentamente para o 
orvalho da manhã e para o sol que se levanta, estes alunos desenvolvem-se no Espírito dia a dia. 
     Esta capacitação pelo Espírito tem estado em evidência desde o tempo quando Deus chamou as 
Suas primeiras testemunhas. Embora algumas, tal como o apóstolo Paulo, tivessem alto grau de 
cultura, muitos dos mais importantes entre eles tinham origens muito humildes. Seja qual for a 
formação, o treinamento, ou as capacidades naturais dos vasos humanos, o factor que os ajudou a virar 
o mundo de cabeça para baixo não era a eloquência humana, nem a sabedoria superior, mas a 
demonstração do poder do Espírito (1 Coríntios 2:1-5). 
     Nesta lição aprenderá que quando o Espírito Santo entrar na sua vida na plenitude do Espírito, Ele 
ajudá-lo-á a ser um obreiro eficaz no reino de Deus. O mesmo poder que estava disponível aos homens 
de Deus no Antigo Testamento e aos discípulos no Novo Testamento está disponível para si hoje. 

 
Sumário da Lição 
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CRENTES NO SÉCULO XX 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Dar exemplos tirados do Antigo Testamento, da unção do Espírito Santo na vida dos homens 
    escolhidos por Deus. 
2. Descrever a mudança dos discípulos no Novo Testamento depois do derramamento do Espírito  
    Santo no Dia do Pentecostes, e os resultados da mudança. 
3. Relacionar o derramamento do Espírito nos dias actuais, com o propósito da evangelização mundial 
    e da vinda apressada do Senhor. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição de conformidade com as instruções para as actividades de aprendizagem da Lição 1. 
    Leia todos os textos bíblicos indicados e responda a todas as perguntas do estudo. 
2. Faça o auto-teste e verifique as suas respostas. 
3. Faça uma revisão das Lições 4-7, e então responda às perguntas no Exame para a Unidade 2. 
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PERSONALIDADES NO ANTIGO TESTAMENTO 
 
No Pentateuco 
Objectivo 1. Afirmar o propósito para que Deus enviasse o Espírito Santo a homens escolhidos 
durante o período descrito no Pentateuco. 
 
     Pentateuco é o nome dado aos cinco primeiros livros do Antigo Testamento: Génesis, Êxodo, 
Levítico, Números e Deuteronómio. São frequentemente chamados “os livros de Moisés”, porque é 
comummente aceito que Moisés seja o autor destes cinco livros. 
     O que é ressaltado a respeito do Espírito Santo nestes cinco livros, e na totalidade do Antigo 
Testamento, é decididamente mais aquilo que Ele faz do que aquilo que Ele é. O Antigo Testamento 
praticamente nada diz a respeito da personalidade do Espírito Santo, mas está cheio das obras 
milagrosas do Espírito, a partir dos actos criativos em Génesis 1. 
     A ênfase no Antigo Testamento é dada ao Espírito Santo vindo sobre os homens um serviço 
específico para ser realizado. A presença do Espírito Santo que habita no íntimo, no entanto, é um 
fenómeno do Novo Testamento. Este facto é confirmado nas palavras de João: “... o Espírito Santo 
ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado” (João 7:39), e nas palavras de Jesus 
quando falava do Espírito Santo que estava para vir: “... mas vós o conheceis, porque habita convosco, 
e estará em vós” (João 14:17). 
     Para fazer uma comparação, podemos dizer que, na base das provas bíblicas, as personalidades do 
Antigo Testamento desfrutavam da presença ocasional do Espírito Santo nas suas vidas para as 
capacitar a realizar tarefas específicas que Deus lhes atribuía, ao passo que os crentes no Novo 
Testamento desfrutam da presença do Espírito Santo que habita neles numa base permanente. Em 
primeiro lugar, o Espírito vem ao crente como o agente da regeneração. Depois, conforme veremos 
(Mateus 3:11; Marcos 1:8; João 1:33; Actos 1:5), os crentes são baptizados no Espírito Santo e 
recebem-No na plenitude do Espírito. 
     O Espírito Santo começou a lidar com os homens imediatamente após a Queda. Encontrou homens 
tais como Noé, Abraão, Isaque e até mesmo Jacob que eram receptivos à Sua orientação. Embora 
pouca coisa seja dita especificamente a respeito do Espírito Santo nas referências a estes homens, 
sabemos que foram guiados por Ele à medida em que obedeciam a Deus. O Espírito de Deus opera nas 
vidas dos homens sem chamar a atenção a Ele mesmo. A Sua obra é frequentemente vista no Antigo 
Testamento ainda quando Ele não é mencionado pelo nome. 
     Mas havia também, no Antigo Testamento, referências específicas à obra do Espírito Santo nas 
vidas dos homens. Quais são algumas das outras pessoas que o Espírito Santo usou poderosamente, no 
Pentateuco? 
     1. José é o primeiro a ser mencionado como um homem “em quem haja o espírito de Deus”     
(Génesis 41:38). Faraó reconheceu esta qualidade de José por causa da sua capacidade sobrenatural de 
interpretar os sonhos. O Espírito de Deus em ou sobre José capacitou-o a resistir à tentação e tornar-se 
o primeiro-ministro de uma nação inteira. 
     2. Moisés foi escolhido por Deus para conduzir os israelitas do Egipto. Isaías conta que Moisés era 
o pastor de Israel, em nome de Deus, e que Deus “... pôs no meio deles o seu Espírito Santo”             
(Isaías 63:11). Isaías relata, ainda mais, que “... o Espírito do Senhor lhes deu descanso ...”               
(Isaías 63:14). 
     Quando veio o tempo para edificar um tabernáculo para o Senhor, Deus falou a Moisés e disse-lhe 
que Ele escolhera um supervisor para a obra, dizendo: “E o enchi do espírito de Deus, de sabedoria, de 
entendimento, e de ciência, em todo o artifício” (Êxodo 31:3). O supervisor recebeu capacidade divina 
em todas as perícias necessárias para edificar a casa do Senhor. 
     Quando Moisés ficou sobrecarregado pelos fardos do seu povo, e queixou-se para Deus, o Senhor 
deu o Espírito Santo a setenta anciãos para o ajudar a satisfazer as necessidades do povo. 
 
1. Leia Números 11:10-17 e 24-25 e responda às seguintes perguntas:  
 
a) Qual versículo indica que o Espírito Santo estava sobre Moisés? 
 
__________________________________________________________________________________ 
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b) Qual método Deus usou para dar o Espírito Santo aos setenta anciãos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Quando o Espírito repousou sobre estes setenta anciãos, o que é que todos eles fizeram? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     3. Josué foi escolhido pelo Senhor para ser o sucessor de Moisés. O Senhor disse a Moisés:           
“... Toma para ti a Josué... homem em quem há o espírito (ou Espírito), e põe a tua mão sobre ele”             
(Números 27:18). Foi no poder do Espírito que Josué conseguiu conduzir o seu povo para tomar posse 
da Terra Prometida. No começo do seu período de liderança, o seguinte foi escrito a respeito dele: “E 
Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas 
mãos ...” (Deuteronómio 34:9”. Assim, desde o Egipto até o Canaã, Israel foi conduzido por líderes 
revestidos pelo poder do Espírito Santo. 
     Embora às vezes pareça ser convincente dizer que o Espírito estava sobre as personalidades do 
Antigo Testamento e nos crentes do Novo Testamento, este artificio não soluciona de modo 
satisfatório a diferença. As provas bíblicas indicam que é melhor dizer que no Antigo Testamento o 
revestimento pelo Espírito Santo era selectivo e ocasional, ao passo que no Novo Testamento é geral e 
permanente. Porque fica evidente que cada um dos exemplos citados indica uma necessidade a longo 
prazo para a capacidade do Espírito Santo, e a experiência da mesma. 
 
2. Declare o propósito para o qual Deus enviou o Espírito Santo para pairar sobre cada um dos homens 
enumerados abaixo: 
  
a) José ____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Moisés __________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
c) Os setenta anciãos _________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Josué ___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Baseado nas provas dadas em cada um dos casos citados, a capacitação do Espírito era uma 
experiência a curto prazo ou a longo prazo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Nos Livros Históricos 
Objectivo 2. Afirmar um princípio que pode ser aprendido das vidas de Sansão, de Saul e de David. 
 
     O livro de Josué regista as muitas vitórias dos israelitas enquanto avançava para dentro de Canaã 
sob a liderança de Josué, e tomaram posse da terra. A liderança por Josué, sob a unção do Espírito, 
pode ser resumida por aquilo que está escrito em Josué 24:31: 
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“Serviu, pois, Israel, ao Senhor, todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram 
muito depois de Josué, e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel”. 
 
     Juízes 2:10-12 conta o que aconteceu a seguir: 
 
“E foi, também, congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, 
que não conhecia ao Senhor, nem tão-pouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o 
que parecia mal aos olhos do Senhor; e serviram aos baalins. E deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, 
que os tirara da terra do Egipto ...”. 
 
     Como resultado disto, o julgamento do Senhor sobreveio a eles, e Ele permitiu que os israelitas 
fossem vencidos pelos seus inimigos sempre que saíam à batalha. Juízes 2:16 conta-nos: “E levantou o 
Senhor Juízes ...”. 
     Durante os tempos dos juízes o poder do Espírito Santo foi especialmente aparente. Havia muitas 
falhas da parte daqueles que foram escolhidos para livrar o povo de Deus da crueldade dos seus 
inimigos, mas Deus usou os juízes a despeito das suas fraquezas. 
     Ao todo, houve 13 juízes que governavam Israel no decurso de um período de cerca de 330 anos. 
As histórias de Gideão e de Sansão contam a respeito de realizações humanamente impossíveis à 
medida que o Espírito do Senhor vinha sobre eles. 
 
3. Leia Juízes 6:11-15. Quando o Senhor apareceu a Gideão, que tipo de homem era, segundo a sua 
própria descrição? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
      Porque Gideão foi obediente às instruções do anjo do Senhor, o Espírito do Senhor revestiu-o 
(Juízes 5:34); Deus usou Gideão para livrar Israel das forças inumeráveis de Midiã com somente 300 
homens seleccionados. 
     Sansão é uma lição para todos aqueles que gostariam de ter a plenitude do Espírito de Deus na sua 
vida e no seu ministério. Ele foi preparado para liderar Israel até mesmo antes do seu nascimento 
(Juízes 13:24-25). 

 
4. Leia Juízes 14:6, 19; e 15:14. O que está escrito a respeito de Sansão em todos estes versículos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
      Sansão foi separado para Deus desde o seu nascimento, e Deus escolheu-o para livrar Israel dos 
filisteus. Mas Sansão não foi obediente ao seu voto ao Senhor. 
 
5. Leia Juízes 16:15-20. O que aconteceu quando Sansão quebrou o seu voto e revelou a origem  da sua 
força? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     Quando o povo de Israel insistiu em ter um homem para ser o seu rei (1 Samuel 8:4), Deus deu-lhe 
Saul. O profeta Samuel disse a Saul: “E o espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, 
e te mudarás em outro homem” (1 Samuel 10:6). Essa profecia foi cumprida naquele mesmo dia, e Deus 
usou Saul poderosamente no começo da sua carreira como rei de Israel. Mas, como Sansão, não 
continuou a respeitar e a obedecer a Deus. Assim, as palavras mais trágicas que podem ser escritas a 
respeito de uma pessoa foram, escritas a respeito dele. 
 
6. Leia 1 Samuel 16:14. Quais são essas palavras trágicas? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Ao mesmo tempo, o Espírito Santo estava a preparar um jovem rapaz do pastoreio a tornar-se o rei 
de Israel. As Escrituras contam como Samuel o encontrou, tomou o vaso de azeite, e ungiu-o, “... e 
desde aquele dia em diante o espírito do Senhor se apoderou de David ...” (1 Samuel 16:13). 
     David é uma das poucas personagens do Antigo Testamento sobre quem o Espírito do Senhor 
pairava continuamente. As suas realizações teriam sido impossíveis sem o Espírito Santo omnipotente 
que pairava sobre ele. 
     David tinha muita consciência da necessidade da presença do Espírito Santo na sua vida. Quando 
pecou, arrependeu-se, e clamou para Deus: “Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o 
teu Espírito Santo” (Salmo 51:11). 
 
7. Qual principio pode ser aprendido do fracasso de Sansão, de Saul e de David, no que diz respeito à 
presença do Espírito Santo nas suas vidas? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Nos Profetas 
Objectivo 3. Reconhecer uma afirmação que reflecte a atitude dos profetas no Antigo Testamento a 
respeito da sua necessidade do Espírito Santo nas suas vidas. 
 
     O Espírito Santo usou os profetas escritores para desempenhar um papel de importância na história 
posterior de Israel. Os seus escritos fazem uma parte significante das Escrituras do Antigo Testamento. 
     O profeta Miquéas disse acerca de si mesmo aquilo que poderia ser dito a respeito de todos os 
profetas genuínos de Deus: “Mas, decerto, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor” (Miquéas 3:8). 
     Ezequiel contou como o Espírito o levantou entre a terra e o céu, e o levou em visões a Jerusalém 
(Ezequiel 8:3). 
     A presença do Espírito Santo em Daniel foi reconhecida pelo rei pagão Nabucodonosor, que disse a 
Daniel: “... eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil ...”          
(Daniel 4:9). 
     Os escritores do Novo Testamento reconheceram prontamente a unção do Espírito Santo nos 
profetas. Paulo disse aos judeus em Roma: “... Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais, pelo profeta 
Isaías” (Actos 28:25). 
     O escritor aos Hebreus cita Jeremias 31:33-34, dizendo: “E, também, o Espírito Santo no-lo testifica 
...” (Hebreus 10:15). Ou seja: as palavras do escrito por Jeremias foram reconhecidas como as palavras 
do Espírito Santo. 
     O apóstolo Pedro confirma a obra do Espírito Santo nos profetas, dizendo em 2 Pedro 1:20-21: 
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“Sabendo, primeiramente, isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque 
a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, 
inspirados pelo Espírito Santo”. 
 
8. Qual das seguintes declarações melhor reflecte a atitude dos profetas do Antigo Testamento a  
respeito da necessidade do Espírito Santo nas suas vidas? Circule a letra que antecede a sua escolha. 
a) O pedido de David: “Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo” 
    (Salmo 51:11). 
b) A declaração de Zacarias: “... Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor 
    dos Exércitos” (Zacarias 4:6). 
c) A declaração de Miquéias: “Mas, decerto, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor ...”  
    (Miqueias 3:8). 

 

OS DISCÍPULOS NO NOVO TESTAMENTO 
Objectivo 4. Contrastar e analisar o testemunho do apóstolo Pedro antes do dia de Pentecostes e 
naquele dia. 
 
Antes do dia de Pentecostes 
 
     No Novo Testamento, o Espírito Santo concentrava-Se principalmente, antes do dia de Pentecostes, 
na Pessoa e na obra de Jesus. Já discutimos o ministério de Jesus na Lição 5, na secção A Palavra 
Viva, de modo que não o repetiremos nesta lição. 
     Poucas pessoas no Novo Testamento receberam uma capacitação especial do Espírito Santo antes 
do dia de Pentecostes, para uma finalidade específica. São: 
 
1. João Batista (Lucas 1:15). 
2. Os pais de João Batista (Lucas 1:41, 67). 
3. Maria, mãe de Jesus (Mateus 1:18, 20).  
4. Simeão (Lucas 2:25). 
 
     O Espírito Santo não trabalhou directamente com os discípulos, a não ser em ocasiões especiais 
quando foram enviados por Jesus a fim de ministrar (Mateus 10:1; Marcos 3:13-15; Marcos 6:7;   
Lucas 9:1 e Lucas 10:19). Estes textos das Escrituras indicam que à medida que Jesus enviava os 
discípulos para ministrar, deu-lhes autoridade para operar milagres em Seu nome. Anteriormente, 
vimos que Ele recebeu a Sua autoridade do Espírito Santo. Deu esta mesma autoridade aos discípulos 
para o propósito do ministério). 
     Durante a maior parte do tempo, os discípulos estavam com Jesus. Ele era o seu Mestre divino. 
Observavam-No, escutavam-No, e procuravam imitá-Lo, mas fracassavam frequentemente. Ele podia 
estar com eles durante aquele tempo, mas não neles. Não poderiam compartilhar plenamente do poder 
que repousava sobre Ele a não ser depois da Sua morte e ressurreição. Conforme o apóstolo João 
escreveu mais tarde: “... o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado”  
(João 7:39). 
     A história dos discípulos antes do dia de Pentecostes e depois faz-me lembrar dos anúncios que 
contrastam como as pessoas são antes de usarem o produto anunciado e como são depois de usar o 
produto. Por exemplo: 
     O franzino torna-se um gigante em musculatura. 
     A jovem pouca atraente torna-se uma bela modelo.  
     O pobre sitiante meeiro torna-se um proprietário rico.  
     O operário suado torna-se um gerente poderoso. 

O propósito destes anúncios é convencer as pessoas de que podem desfrutar do mesmo sucesso se 
usarem o produto. 
     Um estudo sobre o apóstolo Pedro antes e depois do dia de Pentecostes é prova convincente da 
mudança na vida da pessoa, que ocorre como resultado da plenitude do Espírito Santo. Nesta secção,   
consideraremos como era Pedro antes do dia de Pentecostes. 
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     Na tarde da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e deu-lhes uma antecipação daquilo 
que estava para vir. Assoprou sobre eles e disse-lhes: “... Recebei o Espírito Santo” (João 20:22). Muitas 
pessoas vêem neste mandamento uma referência à obra do Espírito Santo na regeneração, porque Ele é 
o agente activo na regeneração. Este acto confirmou que Ele tinha consumado a Sua obra de restaurar 
o homem a Deus. Naquela ocasião, no entanto, não os baptizou no Espírito Santo. Quando Jesus Se 
encontrou com eles mais tarde, referiu-Se ao baptismo no Espírito Santo como evento ainda futuro 
(Actos 1:4, 8). 
 
9. Qual destas afirmações explica como os discípulos conseguiram manter a sua fé em Cristo antes do 
dia de Pentecostes? 
a) Estudavam as Escrituras e iam diariamente para o templo a fim de orar. 
b) Tinham a presença do Espírito Santo sem o poder. 
c) Estavam com Cristo durante a maior parte do tempo, aprendendo d’Ele. 
 
No dia de Pentecostes 
 
     Finalmente, chegou o dia que Jesus prometera. O som do vento celestial encheu o cenáculo onde os 
discípulos e outros crentes estavam a esperar. Viram o que parecia ser línguas como que de fogo que 
se separavam e vinham pousar sobre cada um deles. Enquanto aspiravam a presença divina, ficaram 
todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que nunca aprenderam. O Espírito 
Santo dava-lhes as palavras para falar (Actos 2:1-4). 
     Foi exactamente como João Batista e Jesus tinham prometido. Estavam a ser baptizados com o 
Espírito Santo e com fogo (Mateus 3:11; Actos 1:5). Jesus prometera-lhes que falariam em novas 
línguas, e assim estava a acontecer ao falarem as palavras que o Espírito Santo lhes dera            
(Marcos 16:17). 
     Havia milhares de judeus tementes a Deus, reunidos em Jerusalém de todas as nações em derredor. 
Vieram para a festa do Pentecostes. Quando ouviram os sons no cenáculo, ajuntou-se uma grande 
multidão. Esta multidão ficou desnorteada porque cada pessoa ouvia alguém a falar na sua língua; “... 
não são galileus, todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa 
própria língua em que somos nascidos?” (Actos 2:7-8). 
     Alguns zombavam deles e disseram que tinham bebido vinho em excesso. Mas Pedro levantou-se e 
explicou o que tinha acontecido. Pregou que Cristo estava vivo e que este era o cumprimento da Sua 
promessa de enviar o Espírito Santo. 

 
PEDRO ANTES DO DIA DE PENTECOSTES 

1. Impulsivo (agia sem pensar) – Mateus 14:28; 17:4; João 21:7  

2. Cheio de contradições: 
 a. Presunçoso – Mateus 16:22; João 13:8; 18:10 

    Tímido e covarde – Mateus 14:30; 26:69-72 
 b. Tanto egoísta quanto abnegado – Mateus 19:27; Marcos 1:18 
 c. Às vezes tinha discernimento espiritual e noutras  
     ocasiões demonstrava uma falta de entendimento das verdades  

    espirituais – João 6:68; Mateus 15:15-16. 
 d. Fez duas confissões de fé em Cristo – Mateus 16:16; João 6:69 

    Foi culpado por ter negado Cristo covardemente – Marcos 14:67-71 
    Seguiu de longe – Mateus 26:58 

3. Associava-se com homens malignos – João 18:18 

4. Foi culpado de negar Cristo – Marcos 14:70-71 
 

ANTES 
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     Muitos foram convencidos pelo Espírito Santo e exclamavam: “... Que faremos? ...”. Pedro 
respondeu: “... Arrependei-vos, e cada um de vós seja baptizado em nome de Jesus Cristo, para perdão 
dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo” (Actos 2:37-38). Três mil responderam e foram 
baptizados. Foi um grande dia para a Igreja, era na realidade, em certo sentido, o dia do seu 
nascimento! (Actos 2:1-41). 
 
10. Leia Actos 1 e 2 mais uma vez. Qual dos discípulos assumiu a liderança depois da ascensão de 
Cristo? 

__________________________________________________________________________________ 

 
Depois do dia de Pentecostes 
 
     O poder do Pentecostes não cessou quando o Dia do Pentecostes passou. Aquele dia foi apenas o 
começo da era da actividade especial do Espírito Santo. Mediante a morte e a ressurreição de Cristo, o 
caminho fora aberto para o Espírito Santo vir habitar nos corações dos crentes. 
     O Dia de Pentecostes trouxera o baptismo no Espírito Santo, aquele revestimento de poder especial 
que, segundo Jesus prometeu, tornara-os em Suas testemunhas eficazes: o sucesso dos discípulos 
depois do Pentecostes é resumido em Hebreus 2:4: “Testificando, também, Deus, com eles, por sinais, e 
milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade”. 
     Pedro é um exemplo excelente daquilo que aconteceu depois do dia de Pentecostes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Se comparar este gráfico com o gráfico anterior, perceberá que a plenitude do Espírito Santo fez a 
diferença na capacidade de Pedro para testemunhar eficazmente em prol do seu Senhor. Em vez de 
uma negação covarde, deu testemunho poderoso e eficaz à graça salvadora de Cristo, perante as 
multidões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEDRO DEPOIS DO DIA DE PENTECOSTES 

1. Tornou-se um pregador e líder poderoso na Igreja primitiva – Actos capítulos 1-7 
    e 10-12. 
2. Fez uma confissão poderosa de Cristo – João 1:42; Mateus 16:18; Actos 1:8. 
3. Operou milagres – Actos 3:7; 5:15; 9:34, 40. 
4. Era corajoso e destemido – Actos 4:19-20; 5:28-29, 40, 42 
5. Era um encorajamento e bom exemplo para a Igreja primitiva em sofrimentos –      
    1 Pedro 
6. Deu instruções à Igreja a respeito dos falsos mestres e dos zombadores –             
    2 Pedro 
 

DEPOIS 

PEDRO ANTES… 
PEDRO 

DEPOIS… 

“Não o conheço” “Jesus é Senhor” 
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     O reavivamento que começou em Jerusalém quando Pedro pregou o seu sermão poderoso no Dia 
do Pentecostes, foi levado à Samaria por um diácono chamado Filipe, cheio do Espírito Santo. As 
pessoas creram na mensagem do evangelho, foram baptizadas nas águas, e muitos milagres foram 
realizados: mesmo assim, ninguém foi baptizado no Espírito Santo. Pedro e João, portanto, foram 
enviados de Jerusalém, impuseram as mãos nos novos crentes, que receberam o Espírito Santo     
(Actos 8:4-17). 
     O próximo recebimento do Espírito Santo a ser registado foi por Saulo de Tarso, recém-convertido, 
que ficou a ser Paulo. Quando Ananias orou por ele, Saulo ficou cheio do Espírito Santo, e tornou-se o 
grande apóstolo aos gentios (Actos 9:17). 
     O primeiro contacto pentecostal com os gentios, no entanto, foi feito pelo apóstolo Pedro. O 
Espírito enviou Pedro, contra a vontade dele, à casa de Cornélio. Enquanto pregava aos gentios 
reunidos, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a sua mensagem. Pedro ficou atónito 
porque os ouviu falar línguas exactamente como eles mesmo fizeram no Dia de Pentecostes. Mais 
tarde, quando se defendia diante dos irmãos judeus, Pedro lembrou-se como João Batista prometera 
que Jesus os baptizaria no Espírito Santo. Identificou a experiência dos gentios com aquele baptismo 
(Actos 10:1-11, 18). 
     Vinte anos mais tarde, o apóstolo Paulo visitou a cidade de Éfeso e achou ali alguns discípulos. A 
sua primeira pergunta registada foi: “... Recebestes vós já o Espírito Santo, quando (ou depois de) 
crestes? ...”. Confessaram que nem sequer tinham ouvido que existe o Espírito Santo. Paulo ensinou-
os, baptizou-os em nome do Senhor Jesus, e impôs-lhes as mãos. Veio sobre eles o Espírito Santo; e 
falavam línguas, e profetizavam (Actos 19:1-7). 

Os apóstolos Pedro e Paulo, juntamente com Tiago, João e Judas, foram capacitados pelo Espírito 
Santo para nos dar as Epístolas do Novo Testamento – o guia do cristão à vida no Espírito. O 
testemunho poderoso deles, que receberam pela plenitude do Espírito Santo, ainda está a ministrar às 
vidas hoje. 

 
11. Contraste a experiência de Pedro antes e depois do dia de Pentecostes, baseado nos dois gráficos 
que fizemos. Depois, emparelhe as descrições (à direita) com o período que descrevem (à esquerda). 
Escreva o número da sua escolha em cada espaço em branco. 

 
_____ a) Corajoso    _____ e) Um líder poderoso e um pregador dinâmico 
 
_____ b) Um exemplo indigno   _____ f) Um covarde 
 
_____ c) Instável como testemunha de Cristo _____ g) Impulsivo 
 
_____ d) Medroso e cheio de contradições _____ h) Um líder espiritual modelar 
 

 1. Antes do Pentecostes 

 2. Depois do Pentecostes 

 

OS CRENTES DO SÉCULO XX 
Objectivo 5. Explicar o propósito do movimento pentecostal dos dias actuais com relação à profecia 
bíblica. 
 
     Sempre tem havido um derramamento do Espírito Santo sobre a terra desde o Dia de Pentecostes, 
mas nos primeiros séculos da Igreja não era muito divulgado. Os líderes cristãos primitivos tais como 
Tertuliano (160-220 d.C.), Origenes (185-254 d.c.), e Crisóstomo (c. de 400 d.c.), falaram acerca do 
derramamento do Espírito com o falar em línguas como no Dia do Pentecostes. Continuando pelo 
Período Medieval, pelos reavivamentos protestantes, e até ao século XX, há relatórios de 
derramamentos do Espírito Santo acompanhados pelo falar de línguas e a capacidade sobrenatural para 
testemunhar. 
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     Em Actos capitulo 2, Pedro citou a profecia de Joel de que o derramamento do Espírito Santo nos 
últimos dias antecederia o grande e glorioso dia do Senhor (Actos 2:17-21). Pedro disse que a 
promessa do dom do Espírito Santo é para “... tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar”           
(Actos 2:39). Isto inclui os crentes do século XX. Parece, na base de todas as provas, que estamos a 
viver nos últimos dias. Isto significa que o grande e glorioso dia do Senhor está para chegar, e que as 
pessoas do nosso século ainda estão a ser chamadas para o Senhor. 
 
12. Segundo Actos 1:8, o propósito para o derramamento do Espírito Santo no Dia de Pentecostes 
era para dar o quê aos crentes? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
13. Segundo Actos 2:38-39, durante quanto tempo este derramamento continuaria? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
  
     O derramamento pentecostal da actualidade começou em muitas partes do mundo ao mesmo 
tempo. Um exemplo deste derramamento ocorreu nos Estados Unidos, num Instituto Bíblico em 
Topeka, Estado de Kansas. Os alunos em Topeka, famintos por uma experiência mais profunda em 
Deus, viam que as experiências dos cristãos primitivos no Novo Testamento eram normativas; por 
isso, estudavam o livro de Actos. Como resposta à sua fé e às suas orações incessantes, o Espírito 
Santo desceu para satisfazer a sua fome espiritual. No dia 1 de Janeiro de 1901, o primeiro aluno foi 
cheio do Espírito, e em breve, muitos outros experimentaram a plenitude do Espírito. Ao serem 
baptizados no Espírito Santo, falaram noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia-lhes que 
falassem. O reavivamento estendeu-se para Galena, Kansas, e já em 1903 tinha alcançado Houston, 
Texas, e toda as partes do Estado do Texas. Já no início de 1906, mais de 1.000 tinham recebido a 
plenitude. 
     Em 1906 um pregador negro de Houston, W. J. Seymour, foi para a California a fim de pregar, e 
um reavivamento irrompeu-se na Missão da Rua Azusa. A reunião durou três anos, de dia e de noite, 
sem interrupção, e houve um derramamento pentecostal contínuo com o falar em outras línguas e com 
milagres. A partir dali, o reavivamento alastrou-se pela totalidade dos Estados Unidos e do Canadá. 
     Ao mesmo tempo, derramamentos semelhantes do Espírito Santo foram noticiados da Grã-
Bretanha, da Noruega e da Dinamarca, da Suécia, da França, da Alemanha e da Índia. O primeiro 
missionário pentecostal desembarcou na China em Outubro de 1907. Dentro de cinco ou seis meses, 
700 chineses nativos e missionários foram baptizados no Espírito. Já em 1909 o reavivamento 
pentecostal tinha chegado ao Egipto, à África e à América do Sul. Em 1910, por intermédio de dois 
suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, o pentecostalismo chegou ao Brasil. 
     Imediatamente antes do meio do século XX, o Espírito Santo começou a mover-Se com poder para 
curar. Evangelistas com dons especiais do Espírito Santo conduziam grandes cruzadas que abrangiam 
cidades inteiras, com milhares de pessoas presentes. Ocorriam milagres de curas tais como nunca 
tinham sido testemunhados publicamente desde os tempos do Novo Testamento. Este avanço do 
Espírito Santo também era testemunho de alcance mundial. 
     Nos nossos dias estamos a testemunhar um tremendo derramamento do Espírito de Deus. Este 
avanço do Espírito já não era limitado às igrejas pentecostais, conforme ocorria no começo do século. 
Pelo contrário, estamos a testemunhar o derramamento do Espírito de Deus sobre cristãos de muitas 
denominações diferentes. O facto mais significante, no entanto, é que o Espírito Santo está a trazer a 
experiência do livro de Actos a pessoas de todas as denominações, e isto está a acontecer pelo mundo 
inteiro. Considera-se que este é um movimento do Espírito Santo para preparar a Igreja verdadeira 
de Jesus Cristo para Sua segunda vinda. 
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     Uma análise mais pormenorizada do sermão de Pedro no dia de Pentecostes ressalta vários factores 
relevantes. O derramamento do Espírito, juntamente com o desvendar de fenómenos sobrenaturais em 
cima no céu e em baixo na terra – todos estes devem ser acompanhados por um desafio universal no 
sentido de acudir à chamada de Deus e de ser salvo (compare Actos 2:17-21 com Mateus 24:3-14). 
Além disto, quando comparamos os factos que Jesus apresenta em Mateus 24:14 com o discurso de 
Pedro no dia de Pentecostes, somos levados a crer que há um correlação positiva entre o 
derramamento do Espírito e o desafio para evangelizar o mundo. Jesus disse: “E este evangelho do 
reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim”            
(Mateus 24:14). 
 
14. Baseado na nossa avaliação de Mateus 24:3-14 e o texto em cima, escolha o melhor modo de 
completar a seguinte declaração: Jesus disse aos discípulos que a Sua segunda vinda ocorreria quando 
a) o evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro como  testemunho a todas as nações. 
b) houver rumores de guerras, fomes, e terramotos pelo mundo inteiro. 
c) vierem falsos mestres proclamando: “Eu sou o Cristo”. 
 
15. Baseado na nossa discussão nesta secção, qual é o propósito do derramamento do Espírito Santo 
nos dias actuais, no que diz respeito à segunda vinda de Jesus? (Veja também Actos 1:8). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Você é um dos que receberam o derramamento do Espírito Santo que tem varrido a terra nestes 
últimos dias? Já recebeu poder para testemunhar onde Deus o colocou? Está a cumprir a sua 
responsabilidade de dar a mensagem ao mundo? O poder do Espírito Santo que enviou os discípulos 
para alcançarem o mundo deles é disponível para si agora. Jesus voltará tão logo a mensagem do 
evangelho for pregada no mundo inteiro como testemunho a todas as nações. Ele confiou-nos esta 
mensagem. Quão glorioso é que, com o poder do Espírito Santo em nós e sobre nós, podemos 
trabalhar para apressar a vinda do nosso Senhor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeiro a chuva… … depois a colheita 

O derramamento do 
Espírito Santo 

Salvação  
Para todos 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO – Se a declaração for VERDADEIRA, escreva V no espaço em branco. Se for 
FALSA, escreva F. 
 

_____ 1. A ênfase no Novo Testamento recai sobre a personalidade do Espírito Santo, mais do que 

  sobre Suas acções. 

_____ 2. Os crentes do Antigo Testamento não receberam o mesmo derramamento do Espírito Santo  

   que foi experimentado por aqueles que viveram depois do Pentecostes. 

_____ 3. O Espírito Santo veio sobre os homens no Antigo Testamento para capacitá-los a cumprir  

  uma função específica para Deus. 

_____ 4. Sansão e Saul são exemplos de homens no Antigo Testamento que desfrutavam da   

   presença do Espírito Santo sem interrupção. 

_____ 5. O Espírito Santo Se apartará de uma pessoa que for rebelde e desobediente. 

 

_____ 6. O período dos juízes era um tempo de vitória constante para os israelitas ao serem guiados 

   pelo Espírito. 

_____ 7. Os profetas no Antigo Testamento reconheciam que nada podiam fazer sem o poder do  

   Espírito Santo. 

_____ 8. A concentração principal do Espírito Santo antes do Pentecostes recaía sobre os doze  

   discípulos escolhidos por Jesus. 

_____ 9. O estudo de um dos discípulos antes e depois do Pentecostes revela como o Espírito Santo 

   pode transformar um homem fraco numa testemunha poderosa. 

_____ 10. O derramamento do Espírito Santo tem continuado no mundo desde o Dia de Pentecostes. 

 

_____ 11. Jesus voltará tão logo que todos tenham sido cheios do Espírito Santo. 

 

_____ 12. O derramamento do Espírito Santo nos dias actuais tem alcançado muitas denominações 

      da Igreja verdadeira de Jesus Cristo para Sua segunda vinda. 

 

 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
8. Embora todas as afirmações reflictam a dependência dos profetas do Espírito Santo, a) e c) parecem 
referir-se um pouco mais à vida pessoal do que ao ministério profético. Eu escolheria a resposta b) 
porque expressa o facto de todos os profetas dependerem do Espírito Santo. 
 
1. a) Versículo 17 
    b) Tomou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou o Espírito neles. (Assim, a mesma    
         sabedoria e poder que Moisés tinha mediante a ajuda do Espírito foi dado a eles). 
    c) Todos eles profetizavam nesta única ocasião. 
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9. c) Estavam com Jesus durante a maior parte do tempo, aprendendo d’Ele. 
 
2. a) Para interpretar sonhos; para tornar-se um supervisor. 
    b) Para conduzir o Seu povo para fora do Egipto. 
    c) Para ajudar Moisés a satisfazer as necessidades do povo. 
    d) Para conduzir o Seu povo para a Terra Prometida (Canaã). 
    e) A capacitação pelo Espírito foi uma experiência relativamente longa em cada um destes casos. 
 
10. Pedro 
 
3. Ele pertencia ao clã mais fraco, e era o membro menos importante da sua família. 
11. a) 2. Depois do Pentecostes 
      b) 1. Antes do Pentecostes 
      c) 1. Antes do Pentecostes 
      d) 1. Antes do Pentecostes 
      e) 2. Depois do Pentecostes 
      f) 1. Antes do Pentecostes 
      g) 1. Antes do Pentecostes. (De modo geral, ele era muito menos impulsivo depois do 
                Pentecostes). 
      h) 2. Depois do Pentecostes. 
 
4. “O Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente”. 
 
12. Poder testemunhar a respeito de Jesus Cristo em qualquer parte da terra. 
 
5. A implicação é que o Espírito do Senhor que vinha sobre ele (13:25; 14:6, 19; e 15:14) e o revestia 
de poder, já o deixara (v.20). 
 
13. A implicação é que a promessa seria válida enquanto o Senhor chamava as pessoas para Si, ou  
seja: até a vinda do grande e glorioso dia do Senhor. 
 
6. “E o Espírito do Senhor se retirou de Saul”. 
 
14. a) o evangelho tinha sido pregado no mundo inteiro como testemunho para todas as nações. 
 
7. A sua resposta deve ser semelhante a esta: Se o Espírito Santo Se entristecer por causa de alguém  
com uma vida pecaminosa, rebelde e desobediente, Ele poderá afastar-Se até mesmo de alguém que é 
escolhido por Deus. A presença do Espírito Santo na vida da pessoa exige uma vida responsável e a 
sensibilidade à Sua presença. 
 
15. A sua resposta. Creio que estamos a viver nos últimos dias, e que o derramamento do Espírito  
Santo no século XX, bem como a renovação espiritual da actualidade visam o propósito de revestir 
testemunhas de poder a fim de que o evangelho seja pregado a toda tribo e nação. Jesus voltará tão 
logo o evangelho tenha sido pregado no mundo inteiro como testemunho a todas as nações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97 

Unidade 3 
O ESPÍRITO SANTO: 
UM AMIGO PRÁTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


