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A DESCIDA DO ESPÍRITO SANTO EM PENTECOSTE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.Promessas da Vinda do ES (Espírito Santo) no VT 
Isaías 32.14,15 ........................................................................................................................ 
Ezequiel 39.29 .......................................................................................................................... 
Joel 2.28,29 - "E, depois disso, derramarei do meu ............................... sobre todos os .......................... 
Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os 
....................... e as ....................... derramarei do meu Espírito naqueles dias. 
 
2.Quem batiza com ES?  
"Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que 
eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com 
fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha 
com fogo que nunca se apaga". Mateus 3:11,12 
Segundo o texto, quem batiza com ES e com fogo? ............................................................... 
O que é o batismo com fogo? .................................................................................... 
Quem junta o trigo no celeiro? ........................  Quem é o trigo? ..................................... 
Quem é a palha? ......................................... 
 
3.Jesus promete que Ele enviará o ES 
Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu .......................... Se eu não for, o Conselheiro não 
virá para vocês; mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da 
justiça e do juízo. João 16:7,8 
 
4.A ordem de Jesus aos discípulos para aguardarem em Jerusalém a descida do ES. Atos 1.3-8 
Mas receberão ............................. quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra". Atos 1:8 
 
5.Dia de Pentecoste – A descida do ES para os Judeus convertidos. Atos 2 
Celebrado 50 dias após a Páscoa. 
Quantos dias Jesus apareceu aos apóstolos após a ressurreição? Atos 2.3 ........................... 
Quantos dias, depois da ascensão de Jesus, os discípulos permaneceram em Jerusalém até a descida 
do ES? ...................... 
 
3 sinais importantes – ouvido, olho e boca: 
- ....................... – livre, atua invisivelmente. 
- ....................... – purificar os corações, relacionado com juízo. 
- ....................... – pregar o evangelho a todas as nações. 
 
6.Explicação de Pedro sobre o que aconteceu em Atos 2.14-41.  
Após a explicação o que os ouvintes perguntaram V.37? ........................................ O que Pedro 
respondeu V.38? .............................................................................................    
Quantos se converteram V.41? ................................................. 
 
Atos 2.38 - “Pedro respondeu: ........................ e cada um de vocês seja ....................... em nome Jesus 
Cristo para perdão dos seus pecados, e ........................ o dom do Espírito Santo.” 
 
Percebemos uma sequência até a conversão e entrada do ES naqueles 3000 convertidos:  
- Pregação da Palavra – Fé – arrependimento – batismo – recebimento do Espírito Santo 
 
Gal 3.2 – “Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, 
ou pela fé naquilo que ouviram?”       Espírito é recebido mediante a fé em ouvir a .......................... 
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No dia de Pentecoste, em Atos 2, ocorreu o Batismo com ES dos apóstolos e daqueles que estavam 
com eles reunidos, cumprindo a profecia de Jesus para que eles esperassem em Jerusalém.  
 
7.Batismo com Espírito Santo = conversão  
Cremos que 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 ........................ 
 
Nele, quando vocês ............................. e ............................. na palavra da verdade, o evangelho que os 
salvou, vocês foram ........................... com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa 
herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1:13-14 
 
8.O batismo com o Espírito Santo é a obra pelo qual o Espírito coloca o cristão numa inseparável 
união com Cristo, fazendo-o membro do seu corpo espiritual que é a igreja.  
 
Ora, assim como o corpo é uma .........................., embora tenha muitos membros, e todos os membros, 
mesmo sendo muitos, formam um só .............................., assim também com respeito a Cristo. Pois em 
um só corpo .................... nós fomos batizados em um ............................ Espírito: quer judeus, quer 
gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 1 Cor 12:12-13 
 
Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma 
só; há um só Senhor, uma só .................., um só ........................., um só Deus e Pai de todos, que é 
sobre ...................., por meio de todos e em ............................... Efésios 4:4-6 
 
 
 
Conclusão 
A descida do ES no dia de Pentecoste foi um evento profetizado por vários profetas no VT e também por 
Jesus Cristo e estabelece um marco para o início da obra do ES na igreja. Este evento não é um padrão 
normativo para todos os cristãos hoje, ou seja, não teremos mais eventos semelhantes nos dias de hoje. 
Nem tudo o que aconteceu no Livro de Atos é normativo para a igreja atual. 
Em Atos 2, vimos a descida do ES para um primeiro grupo de judeus convertidos, incluindo os 
apóstolos. Na próxima aula, veremos mais três experiências de descida do Espírito Santo para outros 
três grupos: samaritanos convertidos em Samaria (Atos 8), gentios convertidos ao Judaísmo (Atos 10) e 
discípulos de João Batista em Éfeso (Atos 19), autenticando a descida do ES para todos, inclusive os 
gentios. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
- 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 
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