
__________ __________ 
 
 

PRINCÍPIOS BÁSICOS 
 

LIÇÃO 7 
BATISMO NO ESPÍRITO SANTO 

 
 

 
 
 

 
 
 

Pr. Sérgio Antônio Pires 

 



 

LIÇÃO 7 

BATISMO NO ESPÍRITO SANTO 
 

Referência bíblica 

Eu vos tenho batizado com água; ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Mc 1.8 

 

Preciso compreender 
 

Ao final da lição você precisa: 

➔ Entender que o Batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus para todos os               

discípulos e uma necessidade na vida do cristão e deve ser buscado sem cessar desde que                

nos convertemos. 

 

Mensagem 

 

O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO 

 

O discípulo que deseja viver, lutar e vencer para ter uma vida abundante em Cristo, precisa de                 

recursos divinos para isto. Pois o batismo no Espírito Santo dará poder para crescermos em Cristo                

e sermos suas testemunhas fiéis. 

 

É importante sabermos que há uma diferença entre habitação do Espírito e o batismo no Espírito.                

A habitação do Espírito se dá na conversão, comunicando-nos a vida de Cristo (Rm 8.9,16). O                

batismo no Espírito pode ocorrer na conversão, ou após a conversão, comunicando-nos o poder              

de Cristo pelo seu Espírito (At 1.5,8). 

 

I. Bases bíblicas do batismo no Espírito Santo. 

1. João Batista falou que Jesus batizaria no Espírito Santo (Mt 3.11). 

2. Jesus fez esta promessa (AT 1.4,5,8). 

3. Foi a experiência dos apóstolos (At 2.1-2). 

4. Pedro disse que esta promessa era para todos os chamados por Deus (At 2.38). 

5. Foi a experiência de Cornélio e outros na sua casa (At 10.44-47). 
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Os apóstolos guiavam os novos convertidos que ainda não tinham 

sido batizados no Espírito Santo a esta experiência 

 (ver At 8.14-17; 9.17; 19.1-7). 

 

Observações:  

a) O batismo no Espírito Santo é uma experiência para os nossos dias e enquanto houver pessoas                 

se convertendo (At 2.38). 

b) O batismo no Espírito Santo é uma experiência diferente da conversão. Para ser batizado no                

Espírito Santo é necessário primeiro que o discípulo possua a habitação do Espírito Santo que               

acontece quando ele crê. 

 

II. Alguns termos usados na Bíblia e que se referem a mesma experiência do batismo no Espírito                 

Santo 

1. Batismo com o Espírito Santo (Mt 3.11; At 1.5). 

2. Receber o Dom do Espírito Santo (At 2.38; 10.45). 

3. A promessa do Pai (Lc 24.49; At 1.4; 2.33,39). 

4. Ficar cheio do Espírito Santo (At 2.4). 

5. Receber o Espírito Santo (At 8.17; 10.47). 

6. Cair o Espírito Santo (At 10.44; 11.15). 

7. O Espírito Santo derramado (At 2.17,18,33; 10.45). 

 

III. O que é o batismo no Espírito Santo 

1. É uma promessa (At 1.4,5). 

2. É um dom, isto é, um presente. Não é um prêmio. Um prêmio é dado para alguém que merece;                    

um presente não tem nada a ver com merecimento. A virtude é daquele que dá e não daquele que                   

recebe. 

3. É uma experiência definida e pessoal. Aquele que recebe fica consciente disto (At 19.2). 

4. É um revestimento de poder (Lc 24.49). 

5. É a capacitação para ser testemunha de Cristo (At 1.8). 

 

IV. Para quem é esta experiência? 

At 2.39 diz para quem é este dom. Note que a preposição para se repete por três vezes, definindo                   

para quem é endereçado o batismo no Espírito: 

 

1. Para vós: o que se refere às pessoas que estavam ali presentes no dia do Pentecostes. 

2. Para vossos filhos: o que se refere aos descendentes dos que ali estavam. 

3. Para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar: o que se                    

refere à nós e àqueles que serão salvos. 
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V. Como receber o batismo no Espírito Santo 

Assim como cremos e recebemos o perdão dos nossos pecados pelo precioso sangue de Jesus que                

foi derramado na cruz, também devemos crer e receber o batismo no Espírito Santo que foi                

derramado no Pentecostes, após Cristo ser glorificado (Jo 7. 37-39 com At 2.1-4 e At 2.16-18). 

Aqueles que são batizados no Espírito Santo falam em línguas, como sinal deste batismo. O               

Espírito Santo dá a nova língua, mas quem fala é o discípulo. 

 

Observação: da lista de manifestações do Espírito Santo que aparece em I Co 12.7-10, a única que                 

não aparece no Antigo Testamento é o falar em línguas. Tudo indica que Deus reservou este dom                 

para a Igreja, porque só no Pentecostes que ele surgiu. 

 

No Pentecostes eles falaram em línguas (At 2.4). Na casa de Cornélio eles falaram em línguas (At                 

10.46). Em Éfeso eles falaram em línguas (At 19.6). Em Samaria não diz o que aconteceu, mas                 

houve alguma manifestação exterior, visível (At 8.17,18). Sobre o batismo no Espírito Santo de              

Paulo nada é dito sobre as línguas (At 9.17), mas em I Co 14.18 vemos que ele falava em línguas. 

 

Entendemos que o falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo. No entanto se                 

algum irmão entende que foi batizado no Espírito Santo sem que tivesse falado em línguas não                

devemos radicalizar em nossa posição, mas apenas mostrar que o falar em línguas também faz               

parte da vida de todos os discípulos, pois é um sinal que acompanha todo o que crê em Jesus (Mc                    

16.17). 

 

Na prática, não há um método. A chave é crer que o Espírito Santo já foi derramado no                  

Pentecostes (por isso não precisamos ficar esperando que ele seja derramado), porque Cristo foi              

glorificado (o mérito é de Cristo, não nosso). Se creio então devo pedir que essa experiência                

aconteça em minha vida. Então posso agradecê-lo e começar a falar em línguas.  

 

É importante receber imposição de mãos para que sejamos cheios do Espírito Santo (At 8.17; At                

9.17; At 19.6). 

 

Vejamos algumas informações sobre o falar em línguas. Em I Coríntios 14 descobrimos que: 

a) Quem fala em línguas fala diretamente a Deus (v. 2a). 

b) Quem fala em línguas fala em mistérios (v. 2b). 

c) Quem fala em línguas a si mesmo se edifica (v. 4). 

d) Quem fala em línguas pode interpretá-las (v. 13). 

e) Quem fala em línguas ora de fato (v. 14). 

f) Quem fala em línguas ora com o espírito (v. 15). 
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Tarefa 
➔ Se você ainda não é batizado no Espírito Santo busque esta experiência com ardor e               

perseverança. 

➔ Se você já é batizado com o Espírito Santo busque os dons do Espírito Santo para ser útil no                   

serviço de Deus. 

 

Para memorizar 

Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto 

em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. At 1.8 
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