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Seminário O Espírito Santo
3. A Promessa do Espírito Santo
Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: “Não saiam de
Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João
batizou coma água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito
Santo”. - Atos 1:4-5
A promessa do Pai
Seu divino poder nos deu tudo 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. Dessa maneira, 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. - 2 Pedro 1:3 e 4
Deus não promete aquilo que nós não precisamos. Nós precisamos do Espírito Santo para
viver esta vida.
Quando aceitamos Cristo estamos de fato novas criaturas:
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis
que surgiram coisas novas! - 2 Coríntios 5:17
É como se ganhamos um “carro zero”, uma vida nova com Cristo... mas
gasolina para fazer aquele carro andar.

precisamos da

Podemos ficar parados, admirando o carro, mostrando-o para todo mundo, até limpando e
mantendo ele, pode até tentar passear nele, chamando os seus amigos e empurrando-o... mas
ele nunca vai cumprir o seu destino, aquelo para qual ele nos foi dado, até que seja cheio de
gasoline e realmente começa a andar.
Na mesma forma, a nova vida que temos em Cristo só faz sentido, só começa a “andar”
quando nós estamos cheios com o óleo, com o combustível, do Espírito Santo.
"Eu lhes envio a promessa de meu Pai; mas fiquem na cidade até serem revestidos do
poder do alto”. - Lucas 24:49
Se o Espírito Santo é tão importante para o crente, por que Deus não O envia a todos que
aceitam Jesus?
Porque uma promessa tem condições. Ele quer que todos recebem, mas nem todos querem,
nem todos estão dispostos a pagar o preço. A promessa é “grandíssima e preciosa”, e por isso,
disponível apenas àqueles que estão dispostos cumprir as condições da promessa.

Quais são as condições que temos que cumprir para poder receber a Promessa do Pai, a
presença do Espírito Santo?
Vamos voltar às palavras do Senhor Jesus:
Pois João batizou coma água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o
Espírito Santo. - Atos 1:5
O Senhor Jesus comparou o Seu ministério do batismo no Espírito Santo com o ministério de
João Batista do batismo nas águas.
Vamos ler sobre o ministério de João Batista em Mateus 3:1 a 17
João batizou com água para arrependimento (v 11).
As pessoas “confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão” (v 6).
João exigiu sinceridade daqueles que foram batizados... por isso ele brigou com os fariseus (v
7 a 10).
João quiz receber o batismo de Jesus - o batismo do “Espírito Santo e fogo” (v 11).
Marcos 1: 2 a 7: o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados (v 4) (também Lucas
3: 2 a 17 e João 1:19 a 34),
O ministério de João foi para preparar o povo para receber o Senhor Jesus, e o Seu Batismo
no Espírito Santo.
João ensinou ao povo o arrependimento.
Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia:
“Arrependam-se, pois o Reino dos céus está próximo”. - Mateus 3:1-2
O Senhor Jesus começou o Seu ministério com a mesma mensagem:
Daí em diante Jesus começou a pregar: “Arrependam-se, pois o Reino dos céus está
próximo”. - Mateus 4:17
Quando o Espírito Santo caiu sobre gentios (não judeus) os apóstolos não estavam preparados
para tal acontecimento. Pedro foi chamado a prestar depoimento aos outros apóstolos:
“Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no
princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: ‘João batizou com água, mas
vocês serão batizados com o Espírito Santo’. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que
nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em
opor-me a Deus?”
Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: “Então,
Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios!” - Atos 11:15 a 18
Os apóstolos entenderam que o batismo no Espírito Santo foi a prova de um verdadeiro
arrependimento.

O arrependimento é o primeiro fundamento da “doutrina de Cristo”.
Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a
maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que
conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição
de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. - Hebreus 6:1-2
O arrependimento significa uma mudança de valores... uma transformação em nosso modo de
pensar.
Hebreus 6:1 fala de arrependimento de “atos que conduzem à morte”... qualquer coisa que
não vem do Espírito Santo:
O Espírito dá vida; a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes
disse são espírito e vida. - João 6:63
Precisamos nós arrependermos de tudo que "conduze à morte”... seja obviamento pecado ou
não. Precisamos confessar os nossos pecados a Ele:
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda injustiça. - 1 João 1:9
O outro lado do arrependimento é a “fé em Deus”. No mesmo tempo que entendemos que as
nossas obras não são suficientes, não são o que Deus quer, reconhecemos também que Deus
tem uma vida para nós, vida através de Seu Espírito Santo:
“O tempo é chegado”, dizia ele. “O Reino de Deus está próximo. Arrependam-se e
creiam nas boas novas!” - Marcos 1:15
No mesmo tempo que nós nos viramos das obras mortas da carne, nós nos viramos para
Deus, cremos na Boa Notícia do Evangelho.
Vemos tanto no ministério de João Batista, tanto em Hebreus 6:2, que depois do
arrependimento e fé, vem “batismos”, ou seja, o batismo nas águas e o batismo no Espírito
Santo.
João Batista pregou o batismo no Espírito Santo.
Por que o batismo nas águas é tão importante?
Porque é um sinal externo de uma mudança interna. É uma confissão pública de decisão
particular. O batismo nas águas é como o enterro de uma vida velha para que nós podermos
viver uma vida nova:
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim
como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos
uma vida nova. - Romanos 6:4
Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram
ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos Colossenses 2:12

e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês não a remoção da
sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio
da ressurreição de Jesus Cristo, - 1 Pedro 3:21
Em Hebreus 6:2 vemos “da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos”.
Muitas vezes o Espírito Santo vem com a imposição de mãos:
Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: “Irmão Saulo, o
Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que
você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo”. Imediatamente, algo como escamas
caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado Atos 9:17- 18
Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus,
enviaram para lá Pedro e João. 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. - Atos 8:14 - 17
Atos 19:1 - 6:
Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a
Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: “Vocês receberam o Espírito
Santo quandoa creram?” Eles responderam: “Não, nem sequer ouvimos que existe o
Espírito Santo”.
“Então, que batismo vocês receberam?”, perguntou Paulo.“O batismo de João”,
responderam eles. Disse Paulo: “O batismo de João foi um batismo de arrependimento.
Ele dizia ao povo que cresse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus”.
Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes
impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a
profetizar.
Vamos ler todo esta sequência em Atos 2:
Atos 2:
37 Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos
outros apóstolos: “Irmãos, que faremos?”
38-39 Pedro respondeu: “Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome
de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo.
Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para
todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar”.
41 Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo
de cerca de três mil pessoas.
Três verbos: arrepender, ser (batizado), receber

Então para receber o batismo no Espírito Santo, a Promessa do Pai, devemos:
1. Arrepender-nos (e crer na Boa Noticia do Senhor Jesus)
2. Ser batisado nas águas
3. Receber o Espírito Santo.
Como recebermos o Espírito Santo?
No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: “Se
alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do
seu interior fluirão rios de água viva”. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde
receberiam os que nele cressem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois
Jesus ainda não fora glorificado. - João 7:37 a 39
Beber = receber
Quais são as expressões (manifestações) do Espírito Santo?
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o
Espírito os capacitava. - Atos 2:4
Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do
Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas
e exaltando a Deus. - Atos 10:45-46a
Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a
falar em línguas e a profetizar. - Atos 19:6
Falar também é um verbo!
Com a capacidade do Espírito Santo nós falamos em outras línguas.

