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O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO 
_____________________________________________________________________________________ 
 
O batismo com o E.S. ocorre no momento da conversão, ou seja, a entrada do ES em uma pessoa ocorre 
quando ela crê de todo coração em Jesus e reconhece o senhorio Dele. No contexto do Novo Testamento, 
salvação e o batismo com o Espírito Santo são obras simultâneas.  

 
AS EXPERIÊNCIAS DO LIVRO DE ATOS NÃO SÃO NORMATIVAS PARA FORMULAÇÃO DE 

DOUTRINA 
 
1.Experiências do derramamento (batismo) do ES no NT 
a) Batismo dos judeus convertidos – Dia de Pentecoste - Atos 2 (aula 2) 
No dia de Pentecoste, ocorreu o Batismo com ES dos apóstolos e daqueles que estavam com eles 
reunidos, cumprindo profecias do VT e de Jesus para que eles esperassem em Jerusalém, porém o ES 
não ficou restrito aos judeus. Era para todos que cressem em Cristo. 
 
b) Batismo dos Samaritanos – Atos 8.5-25 
Quem foi para Samaria anunciar o evangelho? ....................................... 
Qual era a função dele em Atos 6.1-6. ........................................  
Quais apóstolos foram enviados para Samaria para autenticarem o batismo do ES? ......................... 
Os samaritanos já tinham sido batizados nas águas em nome de Jesus? ......................... 
O ES já tinha descido sobre os samaritanos? ......................... 
Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o ...................................... V.17 
Eles falaram em línguas? ............................... 
Conclusão: 
O Espírito não havia sido dado a nenhum dos samaritanos. Logo eles não eram salvos ainda.  
Rom 8.9 diz: “Se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não ..................................................”. Pedro 
e João tiveram que ser enviados para Samaria com dois propósitos:  
- autenticar o batismo com ES dos samaritanos e; 
- reconciliar com os samaritanos (Luc 9.51-56). 
 
c) Batismo dos gentios convertidos ao Judaísmo. Cornélio – Atos 10 
Ele e toda a sua família eram ................................. e .............................. a Deus; dava muitas esmolas ao 
povo e orava continuamente a Deus. V.2  
Qual a visão que Cornélio teve? .......................................................................................................... 
Qual foi a visão de Pedro? .................................................................................................................. 
Qual era o propósito de Pedro ao ir a casa de Cornélio? .................................................................... 
Por que Pedro não permitiu que Cornélio se prostrasse diante dele? ................................................ 
Nos v.28 e v.34, Pedro declara o significado da visão no terraço: ...................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
O que aconteceu com os gentios nos v.44-46 ................................................................................... 
Conclusão: 
 - Muitos Judeus convertidos criticaram a Pedro por ter entrado na casa de Cornélio, um gentio. Ler Atos 
11.1-18 
- Cornélio e seus parentes ainda não eram convertidos. Converteram-se na pregação de Pedro. Logo não 
foi a segunda benção e sim a primeira. Atos 11.14 
- O que houve ali foi a primeira benção com adicional de línguas, para mostrar aos preconceituosos 
judeus, que o que aconteceu com os gentios foi o mesmo que aconteceu com eles no Pentecoste. Atos 
11.15-17 
 
d) Batismo dos gentios em Éfeso – Atos 19.1-7 
O que sugere a pergunta de Paulo no v.2 – “Vocês receberam o E.S. quando creram?  .................... 
................................................................................................................................................................ 
Aqueles discípulos em, Éfeso, já tinha recebido o ES? ......................   
Quantos eram? .................. 
Qual batismo eles tinham recebido? ................................. 
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“Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio 
sobre eles o ............................., e começaram a falar em ............................ e a profetizar”. V. 5,6 
 
Conclusão 
- Aquele grupo ainda não tinha se convertido realmente. Como afirma o texto, eles eram discípulos de 
João Batista. 
- Fica claro que ali não era a segunda benção e sim a primeira (conversão). O texto mostra que a salvação 
era também para os gentios e que o Espírito Santo era para todos, da mesma forma que aconteceu com 
os discípulos em Pentecoste. 
 
Por que Deus permitiu que estes grupos distintos tivessem esta experiência de receber o Batismo como 
Espírito Santo quando creram, com adicional em línguas como em Pentecoste?  
.............................................................................................................................................................. 
Nos 3 eventos fica claro que aqueles que foram batizados com ES não eram salvos. Somente com a 
entrada do ES na vida deles é que se converteram.  
“E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo”. Romanos 8:9 
 
2.Situações em que mais nos aproxima de um padrão de entrada do ES em Atos, estão presentes: 
pregação da Palavra, fé, arrependimento e batismo, sem que haja sinais incomuns ou línguas: 
- Atos 2.41: três mil que se converteram na pregação de ................ 
- Atos 4.4: perto de 5 mil ouviram a mensagem e ..................... 
- Atos 5.14: um número cada vez maior de pessoas ...................... no Senhor e eram acrescentados. 
- Atos 8.26-39: na conversão do eunuco, sabe-se que ele ouviu a ............................, creu nela, foi 
............................... e seguiu alegre o seu caminho.  
- Atos 16.14,15:  ......................... e sua família ouviram a Palavra, creram e todos foram ........................ 
- Atos 16.32,33: O carcereiro e sua família ouviram a ....................... e ....................... e todos foram 
batizados. 
 
3.Crendo que o batismo com o ES é no ato da conversão e não uma segunda benção com evidência 
de línguas, podemos concluir que: 

1. Termina-se com a divisão de batizados e não batizados com o Espírito Santo, ou seja, não se tem 
uma classe elitizada dentro da igreja, uma classe superior e outra inferior. 

2. Estimula-se a igreja a um crescimento constante. “Não se embriaguem com vinho, que leva à 
libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito.”- Efésios 5:18. Além de imperativo, indica ato 
contínuo. A pessoa não atinge o ápice, está sempre buscando. 

3. Não há nenhum mandamento para que sejamos batizados com ES. Somente “enchem-se...” 
4. A língua estranha é um dom espiritual e nem todos vão falar (1 Cor 12.30). Assim, as pessoas 

estarão livres da pressão de que todos têm que falar línguas. 
5. Acaba com a falsidade em que alguns cristãos têm na necessidade de imitar ou inventar línguas 

estranhas para serem aceitos ou mais espirituais. 
6. Fica claro biblicamente, o que Deus mais deseja é que os seus filhos sejam cheios do Espírito 

Santo. E estes serão reconhecidos pelos sinais morais e pelos frutos e não por dons ou sinais 
milagrosos (Gal 5.22,23; Mat 7.20; Tito 2.7 e Ef 4.2).  

 
4.Conclusão 
Estes eventos em Atos revelam que o Batismo com o ES não é uma segunda experiência, ou seja, uma 
segunda benção após a conversão, mas sim uma experiência de entrada do ES no momento que se crê 
em Jesus. O propósito das línguas nesses eventos, foi a autenticação da experiência, caso contrário os 
apóstolos não entenderiam como experiências verdadeiras, semelhante a que eles tiveram em Pentecoste. 
No ato da conversão, não há nenhuma exigência bíblica de manifestações exteriores, emocionais ou de 
dons espirituais. A reação de cada pessoa é bem particular e depende do temperamento, personalidade e 
do momento que cada um está vivendo. 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite 
de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.              - Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 

Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (2,0) + PRESENÇA 100% (1,0) + TESTE (7,0) –TOTAL: 10,0 
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