
BATISMO E PLENITUDE
NO ESPÍRITO SANTO

❖ Devemos buscar um “batismo no Espírito Santo” após a

conversão?

❖ O que significa ser cheio do Espírito Santo?



INTRODUÇÃO

❖ Disseminação do pentecostalismo: 1901 e 1906 (EUA)

❖ Ampliação do movimento carismático: décadas de

1960 e 1970 (EUA e Europa: igrejas tradicionais)

❖ Notável crescimento das igrejas pentecostais: 1970...

Batismo no/com 

Espírito Santo

Regeneração



❖ O pentecostalismo brasileiro

• 1ª Onda (pentecostalismo clássico): 1910 a 1950

✓ Congreg. Cristã do Brasil; Assembleia de Deus

• 2ª Onda: 1950 a 1970

✓ Cruzada Nacional de Evangelização; Igreja do

Evangelho Quadrangular; O Brasil para Cristo;

Deus é Amor; Casa da Bênção; Maranata etc.
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❖ O pentecostalismo brasileiro

• 3ª Onda (neopentecostalismo): 1970...

✓ Igreja Universal do Reino de Deus; Igreja

Internacional da Graça; Renascer em Cristo; Sara

Nossa Terra; Igreja Mundial do Poder de Deus

etc.
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A CONCEPÇÃO PENTENCOSTAL

❖ O uso da Bíblia para sustentar a posição pentecostal ou

carismática tradicional

1. Jesus mesmo soprou o ES sobre seus discípulos,

que já eram crentes (Jo 20.22).

2. Jesus os ordenou esperar a promessa do Pai em

Jerusalém, onde seriam batizados com o ES e

receberiam poder (At 1.4-5, 8).



❖ O uso da Bíblia para sustentar a posição pentecostal ou

carismática tradicional

3. No dia de Pentecostes, línguas de fogo surgiram

sobre eles, que foram cheios do ES e falaram em

outras línguas (At 2.4).

4. Hoje, os cristãos também devem pedir a Jesus esse

batismo, que resultará em muito mais poder para o

ministério e no falar em línguas.
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❖ O uso da Bíblia para sustentar a posição pentecostal ou

carismática tradicional

5. Outras passagens em Atos:

✓ At 8.12, 14-17 – os samaritanos se tornaram

cristãos com Felipe, mas receberam o batismo no

ES com Pedro e João;

✓ At 19.1, 6 – em Éfeso, Paulo impôs as mãos

sobre alguns cristãos, que profetizaram e falaram

em línguas.
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O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO NO NT

❖ Existem 7 passagens que mencionam esse batismo

• Nos evangelhos, João Batista afirma que Jesus é

quem batizaria as pessoas (Mt 3.11; Mc 1.8; Lc 3.16;

Jo 1.33).

• Em Atos, Jesus insinua quando (At 1.5) e Pedro

relembra a promessa de Jesus (At 11.16).

• Em 1Co 12.13, Paulo aplica essa doutrina a todos os

crentes, os quais formam o corpo de Cristo.



POSSÍVEIS DIFICULDADES

❖ Como compreender as experiências com o ES

registradas em Atos dos Apóstolos?

• At 2 (Pentecostes) – Transição da obra e do ministério

do ES entre a antiga e a nova aliança (cf. At 1.8):

✓ A capacitação para o ministério poderia ser perdida

(1Sm 16.14; cf. Sl 51.11);

✓ Havia pouco poder sobre o domínio de Satanás;

✓ Evangelização pouco eficaz das demais nações



POSSÍVEIS DIFICULDADES

❖ Como compreender as experiências com o ES

registradas em Atos dos Apóstolos?

• At 8 (samaritanos) – Deus soberanamente deu-lhes a

experiência da nova aliança por meio dos apóstolos.

• At 10 (Cornélio) – Não há provas de uma conversão

anterior, porém Deus novamente concede a

experiência da nova aliança por meio de um apóstolo.

• At 19 (gentios de Éfeso) – Desconheciam os

fundamentos da nova aliança, Paulo precisou intervir.



COMO ENTENDER EXPERIÊNCIAS COM O 
ES APÓS A CONVERSÃO?

❖ Ensinar um cristianismo categorizado é prejudicial

• Doutrina Pentecostal

• Doutrina Católica Romana

cristãos batizados com ES

cristãos comuns

santos

sacerdotes

cristãos comuns

Nem Jesus, nem os apóstolos exortam as

igrejas nesse sentido (Ap 2-3; 1Pe 2.9; 1Co 3).



COMO ENTENDER EXPERIÊNCIAS COM O 
ES APÓS A CONVERSÃO?

❖ De fato, há níveis de capacitação, comunhão com Deus

e maturidade cristã

• “Os heróis da fé” (Hb 11)

• João Batista (Mt 11.11-14)

• Os apóstolos (Mt 10.1-8)

• Os diáconos (At 6.3-5; 8)

• Demais pessoas (Dorcas, Febe, Lucas, Priscila,

Áquila, Apolo, Timóteo, Epafrodito etc.)

“Se vivemos no Espírito, 

andemos também no 

Espírito” (Gl 5:25); “enchei-

vos do Espírito” (Ef 5.18); 

“orai sem cessar”

(1Ts 5.17)



COMO ENTENDER EXPERIÊNCIAS COM O 
ES APÓS A CONVERSÃO?

❖ O que significa ser cheio do ES?

• Adoração, ação de graças, comunhão, sujeição (Ef

5.18-21)

• Santificação (Jo 17.17)

• Poder e capacitação para o serviço (Rm 12.4-11; 1Co

12.4-31; Ef 4.11-14)

• Frutos do Espírito (Gl 5.22-26)



COMO ENTENDER EXPERIÊNCIAS COM O 
ES APÓS A CONVERSÃO?

❖ O que NÃO significa ser cheio do ES?

• Falar necessariamente em línguas

Quando Jesus foi cheio do ES (Lc 4.1), o resultado foi

poder para vencer as tentações de Satanás. Depois

disso, ele regressou para a Galileia (Lc 4.14) e os

resultados foram cura, expulsão de demônios, ensino

com autoridade (cf. Lc 1.41-45; 1.67-79; At 4.8,31; 7.55).



PERGUNTAS


