DOUTRINAS 2- AULA 05

O BATISMO DO ESPÍRITO SANTO
• O BATISMO DO ESPÍRITO SANTO não acontece sobre um indivíduo, e sim, sobre o
lugar de habitação;

E agora Eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo, tal como meu Pai prometeu. Não
comecem ainda a falar aos outros - fiquem aqui na cidade até que o Espírito Santo
venha e encha vocês de poder do céu". (Lc 24:49)
"João batizou vocês com água", lembrou Ele, "mas vocês serão batizados com o
Espírito Santo dentro de bem poucos dias". (At 1:5)
“Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para
testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria,
e até dos confins da terra, a respeito da minha morte e ressurreição”. (At 1:8)
E ISSO ACONTECEU NO DIA DE PENTECOSTES, E PEDRO EXPLICOU O QUE ESTAVA
ACONTECENDO, E HOUVE UM ACRÉSCIMO DE 3 MIL PESSOAS (At 2.1-47)

• Os apóstolos receberam o Espírito Santo no dia que Jesus ressuscitou – não houve sinal
exterior;
E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para sempre, o
Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas
vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. (Jo 14:16-17)
"Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o
Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo; falará
apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá
do que é meu e o tornará conhecido a vocês. (Jo 16:12-14)

Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a
portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse:
"Paz seja com vocês! " Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos
alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: "Paz seja com vocês!
Assim como o Pai me enviou, eu os envio". E com isso, soprou sobre eles e disse:
"Recebam o Espírito Santo. (Jo 20:19-22)

A SEQUÊNCIA DA PRESENÇA DE DEUS NA TERRA:
➢ Primeiro - No Tabernáculo (de couro)
Êxodo 40:34→ O batismo do primeiro tabernáculo. Deus mandou o
Espírito para validar o tabernáculo como o lugar da presença
de Deus na terra.

Então a nuvem cobriu a Tenda do Encontro, e a glória do Senhor encheu o
tabernáculo. Moisés não podia entrar na Tenda do Encontro, porque a nuvem estava
sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. (Ex 40:34-35)
➢ Segundo - No Templo (de pedra)
2 Crônicas 5:13→ A nuvem de Deus (o Espírito) encheu o novo Templo
no dia da sua inauguração. Isso Deus fez somente uma vez.
Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor.
Ao som de cornetas, címbalos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao
Senhor e cantaram: "Ele é bom; o seu amor dura para sempre". Então uma nuvem encheu o
templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois
a glória do Senhor encheu o templo de Deus. (2Cr 5:13-14)
• Em todos os dois casos, Deus mandou fogo na inauguração para sinalizar que a presença
dele tinha chegado naquele lugar. DEUS “BATIZOU” AQUELE LUGAR;
• Após a destruição do Templo, ele foi reconstruído e reformado. Porém não houve mais
evidência da aprovação de Deus nesse lugar, pois Deus já tinha aprovado e a validade
continuava.
➢ Finalmente – Nas Pessoas
• Jesus vem dizendo que o Templo seria destruído e reconstruído em 3 dias. Quando
morreu, o véu se rasgou. Assim Deus diz que a presença dele não estava mais no
Templo. Subsequentemente batizou os Apóstolos dizendo – Eu agora habito nas pessoas,
na igreja.
• João 20→ Jesus sopra, os discípulos recebem o Espírito Santo. Não há manifestação
externa, mas acaba de acontecer um milagre inédito: O Deus eterno entra no corpo
humano dos seus seguidores.
ISSO NÃO É “BATISMO” DO ESPÍRITO SANTO. ISSO É ENCHIMENTO.
• Jesus ainda manda os discípulos ficarem em Jerusalém até o “batismo” – isto é, a
chegada do Espírito no seu novo lugar de habitação.

• Atos 1.8→ Receberiam poder, o mesmo que antes se concentrava somente na pessoa de
Jesus. Agora Jesus ia distribuir para os apóstolos;
• Atos 1.12→ É estipulado um grupo especial: os apóstolos, os irmãos de Jesus, as
mulheres;
• Atos 2.14→ Pedro e os onze (e somente esses) falaram em línguas depois do E.S. ter
baixado e posto chamas de fogo. (Observe que não era fumaça num lugar, e sim sobre a
cabeça de algumas pessoas).
ASSIM DEUS VALIDA O NOVO LUGAR DA PRESENÇA DELE NA TERRA –
DENTRO DOS CRENTES;
• Atos 2.22→ Jesus mostrou que era verdadeiro através de sinais;

A AUTENTICAÇÃO DO NOVO LUGAR DE DEUS
(DENTRO DOS CRENTES) FOI FEITA EM 2 ETAPAS:
Primeiro para os judeus, e depois para os gentios
• Atos 2.38→ Os 3.000 + judeus creram, foram batizados na água, e receberam o Espírito
Santo;
O que aconteceu neste episódio?
1) Deus diz ao mundo – Agora a igreja é a minha moradia;
2) Deus confirma aos Apóstolos que eles são a igreja;
OBSERVAÇÃO: ATÉ ENTÃO, OS APÓSTOLOS, SENDO JUDEUS,
ENTENDIAM QUE A IGREJA FOSSE ABERTA AOS NÃO-JUDEUS.

NÃO

Atos 10.44→ Os gentios são batizados para mostrar que não somente os judeus, mas sim todo
mundo podia fazer parte do corpo de Cristo;
RESUMINDO: O BATISMO DO ESPÍRITO SANTO NÃO ACONTECE SOBRE DO
INDIVÍDUO, ACONTECE SOBRE O LUGAR DE HABITAÇÃO DE DEUS. É UM ATO
INSTITUCIONAL, NÃO INDIVIDUAL;

A MORADIA DE DEUS AGORA É NA IGREJA
DEUS CONFIRMA ISSO EM 4 ETAPAS:
➢ #1 – aos judeus em Jerusalém – Atos 2;
➢ #2 – aos samaritanos – Atos 8:14-17;
SINAIS ACONTECEM NESTA OCASIÃO PARA OS APÓSTOLOS ENTENDEREM
QUE SAMARITANOS TAMBÉM PODIAM FAZER PARTE;
➢ #3 – aos gentios – Atos 10;
SINAIS ACONTECEM PARA QUE PEDRO CREIA QUE GENTIOS TAMBÉM
FAZEM PARTE;
➢ #4 – aos discípulos em Éfeso – Atos 19:1-7
SINAIS ACONTECEM PARA CONFIRMAR O APOSTOLADO DE PAULO;

AGORA A IGREJA ESTÁ COMPLETA

OS DONS DO ESPÍRITO SANTO
PRINCÍPIOS PARA NOS AJUDAR A ENTENDER MELHOR

•

TALENTO É ALGO COM O QUAL VOCÊ JÁ NASCE. Tipo uma habilidade para música,
números, dança, etc. Pela riqueza linguística, e por influencia da cultura grega, podemos
chamar Talentos de DONS. E vice versa.

Um dos funcionários respondeu: "Conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa.
É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele". (1Sm 16:18)
•

DOM DO ESPÍRITO É UMA HABILIDADE NOVA QUE DEUS TE DÁ, quando o Espírito
Santo entra em você, ou porque você pediu ou porque Deus quis te dar para cumprir um
propósito. Tipo saber falar em público, contar história, ensinar, preparar líderes.

Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de
profetizar, use-o na proporção da sua fé.Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine;se é dar
ânimo, que assim faça; se é contribuir, que contribua generosamente; se é exercer liderança, que a
exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. (Rm 12:6-8)
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para
pastores e mestres,com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de
Cristo seja edificado,até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus,
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. (Ef 4:11-13)
•

DONS DE EFEITO DO ESPÍRITO SÃO DONS ESPECIAIS QUE O ESPÍRITO SANTO
DEU, PARA A INFÂNCIA DA IGREJA (1 CORÍNTIOS 12). Esses dons ajudaram na
propagação poderosa do Evangelho.

Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente
anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram.Deus também deu testemunho dela
por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo
com a sua vontade.(Hb 2:3-4, NVI)

Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por
meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.Por
intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se
tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela
cobiça.(2Pe 1:3-4, NVI)
Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a
salvação mediante a fé em Cristo Jesus.Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,para que o homem de Deus seja
apto e plenamente preparado para toda boa obra.(2Tm 3:15-17, NVI)
Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos,
que seja amaldiçoado!(Gl 1:8, NVI)
Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo,
Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro.(Ap 22:18, NVI)

•

O Apóstolo Paulo enfatiza que alguns eram melhores que outros.

•

Os dons espirituais são descritos principalmente em 4 epístolas, sendo que os dons de efeito
são principalmente enfatizados em 1 Coríntios (que é a mais antiga), Romanos, Efésios e
1 Pedro são mais novas e já substituem os dons de efeito pelo ofício pastoral.

1 -Pelo Espírito, a um é dada a PALAVRA DE SABEDORIA;
2- a outro, a PALAVRA DE CONHECIMENTO,
3- pelo mesmo Espírito;a outro, FÉ,
4- pelo mesmo Espírito; a outro, DONS DE CURA,
5- pelo único Espírito;a outro, PODER PARA OPERAR MILAGRES;
6- a outro, PROFECIA;
7- a outro, DISCERNIMENTO DE ESPÍRITOS;
8- a outro, VARIEDADE DE LÍNGUAS;
9- e ainda a outro, INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUAS.
•

Paulo até mesmo coloca dons em grau de importância:

Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos; em segundo lugar,
profetas; em terceiro lugar, mestres; depois os que realizam milagres, os que têm
dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e
os que falam diversas línguas. (1Co 12:28)
PAULO NOS DIZ QUE BUSQUEMOS COM DEDICAÇÃO OS MELHORES DONS, E
NOS MOSTRA UM CAMINHO SOBREMODO EXCELENTE.
Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho
ainda mais excelente. (1Co 12:31)
Existem várias estradas, mas existem umas que são melhores que as outras. O Amor! Nós
escolhemos o caminho do amor.

POR ISSO AQUI NÃO FALAMOS LÍNGUAS ESTRANHAS. VOCÊ ACREDITA QUE
O PASTOR DAVI É UM HOMEM DE DEUS? NUNCA FALOU LÍNGUAS
DESCONHECIDAS.

•

Jesus disse que nada prevaleceria contra a sua igreja e por séculos ela permaneceu mesmo
sob intensa perseguição, sem uso de dons de efeito;

•

A partir dos primórdios do século XX, apareceu a renovação carismática, reativando ou
tentando reativar dons que já tinham sido extintos;

•

E foram fundadas então a igrejas pentecostais, que interpretam o novo testamento como se
tudo fosse para os dias de hoje, sendo que percebe-se claramente que a igreja recém
formada iria amadurecer e não ter mais necessidades de dons de efeito.

E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e
outros para pastores e mestres,com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado,até que todos alcancemos a unidade da fé e do
conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da
plenitude de Cristo.O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado
para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela
astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro.Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.(Ef 4:11-15, NVI)
E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades
não poderão vencê-la.(Mt 16:18, NVI)
•

De acordo com 1 Coríntios 13, não adianta falar língua, profetizar, etc..., se não tiver o
melhor caminho, que é o AMOR;

•

O Amor sempre iria existir, os dons de efeito não!

O amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o
conhecimento passará. (1Co 13:8)
PAULO CITA 3 DONS DE EFEITO COMO EXEMPLO DE QUE NÃO
PERMANECERIAM.

Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos; quando, porém, vier o que é
perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. (1Co 13:9-10)
PAULO FALA SOBRE O SISTEMA IMPERFEITO QUE VIGORAVA NAQUELA ATUALIDADE; E
DÁ COMO EXEMPLO QUE O MELHOR DOS DONS DE EFEITO DESAPARECERIA QUANDO
VIESSE O SISTEMA PERFEITO.
ESSE SISTEMA PERFEITO, CREMOS, É A CONCLUSÃO DA PALAVRA DE DEUS NO N.T.
REVELADA AOS HOMENS E ENCERRADA NO ULTIMO LIVRO, COM O ÚLTIMO APÓSTOLO.

Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como
menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. (1Co 13:11)
PAULO FAZ UMA ILUSTRAÇÃO, EXEMPLIFICANDO O SISTEMA IMPERFEITO COMO
COISA DE CRIANÇA. (INFÂNCIA DA IGREJA)

Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas, então,
veremos face a face. Agora conheço em parte; então, conhecerei plenamente, da
mesma forma como sou plenamente conhecido. (1Co 13:12)
PAULO ENSINA SOBRE ISSO A TIMÓTEO:

Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir,
para instruir em justiça;Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para
toda a boa obra.(2Tm 3:16-17, ACF)

E A PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR:

Existem 3 formas de pensar:
1- Existem teólogos e pastores que acreditam que não, que podem ser invenções, e até mesmo
manifestações demoníacas, mas de qualquer forma não podem ser verdadeiras. Conheçemos
várias pessoas que inventavam línguas. As que dizem que falavam, dizem que falavam o que
vinha na mente, sendo que isso pode ser facilmente sugestivo;
2- Existem teólogos e pastores que acreditam que podem ser, mas que se forem de Deus, são
para igrejas não amadurecidas. E que precisam seguir as diretrizes da própria Bíblia sobre o
assunto;
3- A Teologia pentecostal acredita que é para os dias de hoje e interpretam o texto acima como
a volta de Jesus. O problema é que em sua maioria não seguem as diretrizes da própria Bíblia.

SIGAM O CAMINHO DO AMOR e busquem com dedicação os dons espirituais,
principalmente o dom de profecia. (1Co 14:1)
Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja
prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil
palavras em língua. (1Co 14:18-19)
Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças; mas,
quanto ao modo de pensar, sejam adultos. (1Co 14:20)
Se, porém, alguém falar em língua, devem falar dois, no máximo três, e alguém deve
interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e
com Deus. (1Co 14:27-28)
Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o
que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro.
Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam
instruídos e encorajados. (1Co 14:29-31)

Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Pois Deus não é Deus
de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos,
(1Co 14:32-33)
permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar;
antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma
coisa, que perguntem a seus maridos em casa; pois é vergonhoso uma mulher falar
na igreja. (1Co 14:34-35)
Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. (1Co 14:40)
ENQUANTO ISSO... DECÊNCIA E ORDEM!

