BATISMO DO ESPÍRITO SANTO
Olgálvaro Jr.

Introdução
“...mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis
minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e
até aos confins da terra.” Atos 1:8
“Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus
pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito
Santo e fogo.”Mateus 3:11
O derramamento do Espirito Santo é o cumprimento da Promessa de um novo tempo
que seria vivido, com o advento do Pentecoste. Tempo este que se deu logo após a
morte e ressurreição de Jesus, onde a Nova Aliança foi estabelecida, substituindo a
Antiga Aliança.

Nessa Nova Aliança, Deus derrama sobre o homem o Seu Espírito Santo, de forma
permanente, e não mais de forma temporária, como fora na Antiga Aliança.

Mas Deus não poderia derramar do Seu Espírito se não houvesse antes a justificação
do perdão por meio da Cruz. O que possibilitou que tornássemos habitação de
Deus foi o fato de que todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus.
Deus não poderia habitar onde havia pecado, Ele é Santo!

Justificados pela graça, fomos chamados de discípulos para fazer a obra de Deus.
Somos agora os agentes legais do Criador. Para fazer esta obra precisamos também
de Deus, pois o homem, por mais bem intencionado e dedicado que fosse, não seria
capaz de cumprir sozinho o chamado e propósito do Pai Eterno. Então Ele nos deu do
seu Espírito, para que em nós e através de nós Ele realize a Sua obra no mundo.

Precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo!
“Toda a esperança do nosso ministério está colocada no Espírito de
Deus operando em nosso espírito.” Charles Spurgeon
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1. A PROMESSA DO ESPÍRITO SANTO

Vemos a obra do Espírito de Deus no Antigo Testamento sendo realizada de forma
específica e temporal, como uma promessa aguardada por séculos, por aqueles que
esperavam em Deus Jeová.
Pelo Sacrifício vicário de Cristo se cumpre a profecia falada por Joel, Isaías e
Ezequiel; profecia de que Deus agiria na história da humanidade para resgatá-la e para
repartir com ela o Seu Espírito Santo, fazendo do homem o templo permanente Dele.
É o que lemos em:
“O SENHOR diz ao seu povo:‘Depois disso, eu derramarei o meu
Espírito sobre todas as pessoas:os filhos e as filhas de vocês
anunciarão a minha mensagem;os velhos sonharão, e os moços terão
visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu
Espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no
céu e na terra: haverá sangue, e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará
escuro, e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e
terrível Dia do S ENHOR.’ Então todo aquele que pedir a ajuda do
SENHOR será salvo.”Joel 2:28-32
“O SENHOR diz ao seu povo: Esta é a aliança que vou fazer com
vocês: o meu Espírito, que eu lhes dei, e os meus ensinamentos, que
eu lhes entreguei, ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão
aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Eu, o
SENHOR, falei.”Isaías 59:21
“Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo.
Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um
coração bondoso, obediente. Porei o meu Espírito dentro de vocês e
farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os
mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos
seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu
Deus.”Ezequiel 36:26-28
Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos
seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o
Espírito Santo e fogo.”Mateus 3:11 (João Batista, o profeta da
transição)
“Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do
Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse
Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu
respeito porque estão comigo desde o começo.”João 15:26-27 (Jesus
promete o Espírito Santo)
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2. BATISMO DO ESPÍRITO SANTO

Um debate tem sido feito por séculos sobre a advento do batismo do Espírito Santo.
Homens e mulheres do passado, que genuinamente amavam a Deus e outros de nosso
presente momento continuam a argumentar e discorrer em suas convicções sobre o
termo a ser usado nesta experiência com o Espírito Santo.

Seria o termo certo:
Batismo?
Enchimento?
Plenitude?
Selo?

Quando este momento se dá?
Na conversão?
Há outro momento?

O fato é que, em um ponto todos concordam: todos precisamos do Espírito de Deus
para realizarmos a obra de Dele.

Para prosseguirmos na leitura, vamos ver alguns textos das Escrituras que podem nos
ajudar a elucidar este entendimento.

Dou início à reflexão, lembrando da afirmação de Paulo quando diz que ninguém
pode confessar que Jesus é Senhor se o Espírito Santo não estiver presente, ou seja,
Deus é quem sempre está no controle de tudo. Não há ação do homem natural que
possa resultar em Deus, pois é impossível ao homem caído ter uma ação de redenção
para si mesmo. Nada que começa no homem termina em Deus, então precisamos que
o início seja de Deus para que nosso fim seja em Deus:
“E que ninguém pode dizer “Jesus é Senhor”,a não serque seja
guiado pelo Espírito Santo.”I Coríntios 12:3
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Mas também fica claro nas Escrituras que há um momento em que a experiência com
Espírito Santo reveste de poder aquele que o vivencia. Vemos que até Jesus, para
começar seu ministério público, que se mostraria em poder através dos seus feitos,
recebeu o Espírito Santo, ficando claro que apesar de ser Deus, a própria Palavra
encarnada, tudo que Ele fez e operou na sua caminha sobre a Terra, o fez como
homem cheio do Espírito Santo.

Aquele que batizaria com Espírito e Fogo, primeiramente recebeu, de forma plena,
o poder que veio do alto:

“João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e
parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou
batizar com água, me disse: ‘Você vai ver o Espírito descer e parar
sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo.’ E eu
vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus.”
João 1:32-34
“Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado.
E, quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo
desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz,
que disse: Tu és o meu Filho querido e me dás muita alegria.”Lucas
3:21-22
“Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel,
anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o
Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de
Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua
mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus
derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder.
Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que eram
dominados pelo Diabo, porque Deus estava com ele.”Atos 10:36-38
(Pedro fala sobre Jesus)

3. OS DISCÍPULOS AGUARDAM O BATISMO DO ESPÍRITO SANTO

O Batismo do Espírito Santo é algo tão fundamental para a obra que Deus quer
realizar através de nossa vida que, mesmo aqueles primeiros apóstolos e discípulos
que foram usados de forma tão prodigiosa no tempo que caminhavam com o Mestre,
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não seriam capazes de fazer a Obra, cumprir a Ordem, a Comissão dada a eles pelo
próprio Jesus, sem que tivessem recebido o revestimento do poder de Deus.
Os discípulos precisam de Deus para completar seus chamados:
“Jesus, aproximando- se, falou- lhes, dizendo: Toda a autoridade me
foi dadano céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as
nações, batizando- os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
ensinando- os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis
que estou convosco todos os dias até à consumação do século.”Mateus
28:18-20
“Os apóstolos viram Jesus, e ele conversava com eles a respeito do
Reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu
esta ordem:Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o
que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou
com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o
Espírito Santo.”Atos 1:3-5
“Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o
tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu- lhes: Não vos
compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua
exclusiva autoridade; mas recebereis poder, ao descer sobre vós o
Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém
como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra.”Atos
1:6-8

4. O DIA DE PENTECOSTE

Por ocasião da festa de Pentecoste, havia em Jerusalém judeus de muitas nações, que
viam peregrinar conforme era seu costume.
O Pentecoste é a celebração do dia em que Moisés recebera de Deus as leis escritas
em tábuas de pedras, que simbolizavam o poder de Deus dado aos homens. Esta era
a aliança celebrada em Pentecoste.
Naquela ocasião, Deus cumpre a promessa de que a lei seria escrita não mais em
pedras, mas nos corações e mentes dos homens por meio da ação do Espírito Santo.
“Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus
estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um
barulho que parecia o de um vento soprando muito forte e esse
barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos
viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como
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línguas de fogo; e cada pessoa foi tocada por uma dessas
línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a
falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito
dava a cada pessoa.Estavam morando ali em Jerusalém judeus
religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram
aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito
admirados porque cada um podia entender na sua própria língua o que
os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e
espantada e comentava: Estas pessoas que estão falando assim são da
Galileia! Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa
própria língua.”Atos 2:1-8
“Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel
esta aliança:Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração
deles as escreverei Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo.
Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente,
dizendo: ‘Procure conhecer o Senhor. Porque todos me conhecerão,
tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes.”Hebreus
8:10-11

5. PEDRO É TRANSFORMADO DO MEDROSO PARA O VALENTE
“Então Pedro se levantou, junto com os outros onze apóstolos, e em voz bem
alta começou a dizer à multidão...”Atos 2:14
“O que, de fato, está acontecendo é o que o profeta Joel disse: “É isto o que
eu vou fazer nos últimos dias — diz Deus —: Derramarei o meu
Espíritosobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a
minha mensagem;os moços terão visões, e os velhos sonharão. Sim, eu
derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles
dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com
que apareçam coisas espantosas; e embaixo, na terra, farei milagres. Haverá
sangue, e fogo, e nuvens de fumaça; o sol ficará escuro, e a lua se tornará cor
de sangue, antes que chegue o grande e glorioso Dia do Senhor. Então todos os
que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos.”Atos 2:16-21
Aquele nem parecia mais o Pedro que negara a Jesus por medo do que poderia sofrer.
Na leitura das passagens vemos que ele se levanta com ousadia, intrepidez e anuncia
de forma clara, segundo as escrituras, que Jesus é o Cristo.
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6. OUTROS DISCÍPULOS RECEBEM O ESPÍRITO SANTO

Deus começa a fazer através daqueles homens, agora cheios do Espírito, um mover
de derramamento poderoso do Seu Espírito: sinais, prodígios e maravilhas
acompanhavam a vida daqueles discípulos:
“Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre
todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores
de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por
Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não
judeus. Pois eles ouviam os não judeus falarem em línguas
estranhas e louvarem a grandeza de Deus.Então Pedro disse: Estas
pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será
que alguém vai proibir que sejam batizadas com água?Então mandou
que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo.”Atos
10:44-48
“Paulo perguntou: Quando vocês creram, vocês receberam o
Espírito Santo?Eles responderam: Nós nem mesmo sabíamos que
existe o Espírito Santo.Então que tipo de batismo vocês receberam?
— perguntou Paulo.O batismo de João Batista! — responderam. Então
Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus
pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer
naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus.Depois de
ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor
Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio
sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a
anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou
menos doze.”Atos 19:1-7

Da mesma forma, Deus quer fazer hoje na vida de cada um de nós!

"Eu me coloco em chamas, e o povo vem para me ver queimar" - John Wesley
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7. RECEBAM HOJE O ESPÍRITO SANTO

Vamos orar e pedir a Deus que derrame Seu Espírito Santo de forma poderosa, com
sinais de salvação, de novas línguas, profecias e visões sobre toda igreja, trazendo
uma nova era de testemunho e fervor espiritual, que resulte em uma evangelização
cheia de ousadia e amor.
“Os discípulos de Jesus foram todos cheios do Espírito e da Palavra foi
proclamada; e quando o Espírito de Deus desce sobre a igreja, e nós somos
ungidos, a Palavra será proclamada nas ruas, nas praças e não haverá um
porão escuro, nem um sótão escuro, nem uma casa onde o Evangelho não será
realizado por alguns coração amoroso, se o Espírito vem sobre o povo de Deus
em demonstração e no poder.” D. L Moody
Precisamos prover um momento de clamor e súplica, com oração e imposição de
mãos da liderança sobre a congregação, ungindo-a com óleo, representando de
forma profética a marca do Espírito Santo.
“Por isso, como diz o Espírito Santo: “Se hoje vocês ouvirem a voz
de Deus,não sejam teimososcomo foram os seus antepassados quando
se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no
deserto.”Hebreus 3:7-11
“Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos.
Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que
lhe pedirem.”Lucas 11:13

CONCLUSÃO.
Deus nos chamou para ser parte da sua família, e somos família porque agora somos
parte uns dos outros, uma vez que temos o mesmo Espírito Santo.
Todos nós, que fomos chamados segundo Seu amor, recebemos do Espírito que agora
habita em nós. Devemos viver cheios Dele, falando entre nós com salmos, hinos e
cânticos espirituais.
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REFLEXÃO EM GRUPO:

1. Como o Espírito Santo agiano Antigo Testamento?
2. Cite duas profecias que diziam sobre o novo tempo com o Espírito Santo que
viria sobre os homens?
3. O que possibilitou que Deus desse do Seu Espírito aos homens?
4. Quando se deu o batismo do Espirito Santo de forma permanente?
5. Qual a finalidade do batismo do Espirito Santo na vida da Igreja?
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