
LIÇÃO 12 - O BATISMO COM ESPÍRITO SANTO 

A segunda medida do Espirito Santo 
 

Observação: A expressão "batismo do Espirito Santo" nunca aparece no Novo Testamento. Uma forma ou 

outra da frase "batizar com o Espirito Santo" aparece somente seis vezes. (Mateus 3:11-12; Marcos 1:8; 

Lucas 3:16;  João 1:33; Atos 1:4-5, 11:16). 
 

I. O BATISMO COM O ESPIRITO SANTO PROFETIZADO -Mateus 3:11,12; Atos 1:4,5. 

A. Foi profetizado. Mateus 3:11,12 

1. "Ele vos batizará" - O batismo com o Espirito Santo seria administrado por Jesus e não por 

mãos humanas. 

2. "com o Espirito Santo" - João Batista estava falando a uma audiência mista entre amigos e 

inimigos. Alguns na audiência iam receber o batismo com O Espirito Santo. 

3. "e com fogo" - Os inimigos de Jesus, os que não aceitaram as Palavras Dele, iam receber o 

batismo com fogo, quer dizer destruição. 
 

B. Foi uma promessa de Jesus. Atos 1:4,5. 

O batismo com o Espirito Santo aconteceria enquanto os discípulos estavam esperando em 

Jerusalém. 
 

II. O PRIMEIRO EXEMPLO DO BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO ACONTECEU COM 

OS JUDEUS. Atos  2:1-21 

A. Aconteceu no dia de Pentecostes, (Atos 2:1). O dia de Pentecostes foi uma festa judaica  

      realizada 50 dias depois da Páscoa para comemorar a colheita. (Deuteronômio 16:16). 
 

B. Somente os apóstolos receberam o batismo com o Espirito Santo. Atos 1:4-5,26; 2:1,  

      7,14,15,37,43; 5:12. 

 

C. As características que acompanharam o batismo com o Espirito Santo eram: 

1. Aconteceu de repente 2:2 - Deus escolheu a hora, a maneira e as pessoas independentes da   

      vontade humana. 

2. Os apóstolos falaram em outras línguas, 2:4 - Estas línguas eram idiomas humanos (Atos   

      2:ó,8,11). Os 12 apóstolos receberam a capacidade de falar idiomas que não aprenderam   

      antes, para evangelizar os judeus estrangeiros (2:11), e para servir como sinal da presença do  

      Espirito Santo (2:4). 
 

   D. O Propósito foi para anunciar a chegada do Reino de Deus aos judeus, 1:8; 2:11, Marcos 9:1. 

  1. Mas a profecia de Joel ainda não foi cumprida completamente. Joel profetizou que o Espirito  

      Santo seria derramado "sobre toda a carne", 2:17. Mas, no dia de Pentecostes (Atos 2) somente  

      os judeus O receberam. Foi necessário, então que os gentios O recebessem também. 

2. A profecia de Joel certamente inclua o recebimento da presença interior do Espirito e os dons  

    milagrosos que o Espirito distribuiu. 

              3. A linguagem em Atos 2:19,20 é simbólica para dizer que Deus faria grandes sinais.   

 

III. O SEGUNDO EXEMPLO DO BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO ACONTECEU  

 COM OS GENTIOS. Atos 10:1-48; 11:1-18. 
 

A. Deus notou as orações dum gentio chamado Cornélio, (10:1-8). 

1. Ele era um soldado e gentio. Naquela época o mundo foi dividido em duas partes: judeus e 

gentios. 

2. Um gentio era simplesmente qualquer pessoa que não era judeu. Sob a velha lei era proibido 

para um judeu associar-se com um gentio. (Atos 10:28) 
 

B. Pedro teve uma visão, 10:9-17. 

1. Pedro ficou perplexo sobre o significado da visão. 

2. Pela visão e pelas instruções para ir à casa de Cornélio, Deus mostrou que aceitou os gentios 

também, 10:28,35.  



 

C. Note bem as características do batismo com o Espirito Santo com os gentios, 10:44-46. 

I. Aconteceu de repente,10:44 - Este batismo com o Espirito Santo (11:16) foi inesperado e com 

poder. Como no dia de Pentecostes, de novo, Deus escolheu a hora, a maneira e as pessoas 

independente da vontade  humana. (Atos 2:2) 

2. Algumas pessoas falaram em outras línguas,10:46. 
 

D. Cornélio e sua família foram batizados, 10:47. 

1. "pode alguém recusar a água" - Se Deus não tivesse batizado Cornélio e a família dele com o 

Espírito Santo, Pedro nunca os teria batizado com água. Note bem: “batizados em nome de 

Jesus Cristo”, Atos 2:38. 

2. Salvação não veio pelo batismo com o Espirito Santo, mas pela obediência as palavras do 

evangelho. 
 

       E. Qual foi a avaliação dos apóstolos e os lideres cristãos, em Jerusalém a respeito do que  

            aconteceu com os gentios, 11:1-18? 

1. Pedro reuniu-se com os líderes e contou o que aconteceu, 11:1-16. 

2. Pedro ficou surpreendido porque ninguém mais, além dos apóstolos no dia de Pentecoste, 

vários anos antes, tinha recebido o batismo com o Espirito Santo. O batismo com o 

Espirito Santo foi um batismo muito especial para as pessoas selecionadas por Deus para 

cumprir propósitos específicos, 11:15.  

3. Os líderes reconheceram o propósito do batismo com o Espírito Santo, que o Reino  

       também chegou aos gentios. 

4. A profecia e a promessa também eram para os gentios, 11:16-17. 
 

IV. CONCLUSÕES E DESAFIO 

A. Estes dois exemplos do batismo com o Espirito Santo tiveram o propósito de anunciar a 

chegada do Reino de Deus e mostrar que os judeus e gentios podem entrar nele e ser salvos. 

O batismo com o Espirito Santo: 

1. Foi profetizado. 

2. Foi uma promessa. 

3. Aconteceu de repente, acompanhado com línguas conhecidas. 

4. Anunciou a chegada do Reino de Deus. 
    

B. O batismo com o Espírito Santo foi um cumprimento da profecia de Joel que "toda a carne" 

receberia o Espirito Santo. Os judeus receberam o Espirito Santo no dia de Pentecoste, (Atos 

2), e os gentios O receberam na casa de Cornélio, (Atos 10). 
 

C. Concluímos que: 

             1. O batismo com o Espirito Santo cessou depois de Atos 10:48. 

             2. O propósito deste batismo foi cumprido. Nós temos evidência nenhuma de outras   

                 pessoas que o receberam no Novo Testamento. 

             3. Podemos confirmar isso em Efésios 4:5. 

     a. Quantos batismos existiam em Atos 10? Dois! 

     b. Quando Paulo escreveu aos Efésios 15 a 20 anos depois de Atos 10, existia   

          somente um batismo. 

     c. O batismo que continuou foi o batismo nas águas que é um mandamento de Deus  

         para todos os homens em todas as épocas, (Mateus 28:19). 
 

D. Continue a leitura bíblica diária.  


