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Prefácio

Durante a última década do século vinte, a Assembleia de Deus na
África participou de uma ênfase em todo o continente da “Década da
Seara”. Durante esta década momentosa, e a que seguiu, o movimento
experimentou grande bênção e crescimento. O número de constituintes
em nossas igrejas cresceu de quase 2 milhões para mais de 16 milhões
de pessoas. O número de congregações locais cresceu de quase
12.000 para quase 65.000 igrejas. Nós realmente somos devedores a
Deus por Suas graciosas bênçãos sobre nosso movimento. Porém, nós
como um movimento de igrejas filiadas à Assembleia de Deus na África
escolhemos não viver no passado. Nós preferimos escolher olhar com
expectativa para presente – e para o futuro.
Assim, em 3-6 de Março de 2009, the General Assembly of the
África Assemblies of God Alliance (a Assembleia Geral da Aliança da
Assembleia de Deus na África – AADA) votou por unanimidade a favor
de uma resolução comprometendo-se juntamente com cada uma das
suas igrejas nacionais constituintes a uma ênfase missionária até mais
agressiva. Nós estamos chamando essa ênfase de a “Década de
Pentecostes” (2010-2020). Esta Década de Pentecostes promete ser a
década mais empolgante e frutífera na história do movimento na África
de quase cem anos.
Como resposta a esta iniciativa, as igrejas da Assembleia de Deus
por todo o continente estão se mobilizando para evangelismo agressivo,
implantação de igrejas e avanço de missões. AADA tem estabelecido
como seu alvo ver 10 milhões de novos crentes batizados no Espírito
Santo e mobilizados com testemunhas capacitadas pelo Espírito,
implantadores de igrejas, e missionários durante a década. Outros
alvos incluem:


Mobilizar 100.000 intercessores para orar diariamente para um
derramamento Pentecostal nas nossas igrejas.
 Implantar dez mil novas igrejas por toda a África e na Bacia do
Oceano Indiano.
 Enviar centenas de missionários capacitados pelo Espírito.
 Empenhar-se com os mais de 900 grupos de pessoas ainda
não alcançadas na África.
Para que estas coisas aconteçam, nós precisamos ter um
derramamento genuinamente Pentecostal nas nossas igrejas, um
10

derramamento que focalize em ser capacitado pelo Espírito a fim de
cumprir a missio Dei e completar a Grande Comissão de Cristo. Para
isso, nós precisamos proclamar com ousadia a mensagem Pentecostal
e liderar com entusiasmo o nosso povo ao batismo no Espírito Santo. E
nós precisamos assim fazer em toda oportunidade. Somente então
estaremos preparados para nos dedicar o evangelho às nações.
Além disso, durante a Década de Pentecostes, a liderança da
AADA está pedindo de cada um dos nossos pastores ao redor da África
que cada Dia do Pentecostes eles preguem uma mensagem missionária
focalizando no batismo no Espírito Santo. (O Dia do Pentecostes ocorre
anualmente no sétimo Domingo depois da Páscoa). Nós estamos
também lhes pedindo para chamar seu povo à frente da igreja e orar
com eles para serem capacitados pelo Espírito para compartilhar o
evangelho com os perdidos. Este livro pode servir como um grande
recurso para isso e cultos similares que enfatizam o Espírito Santo.
Eu, então, recomendo entusiasticamente a você esta nova
publicação da Década de Pentecostes, Proclamando o Pentecostes:
100 Emboços de Sermões sobre o Poder do Espírito Santo. Tem sido
produzida para ajudar pastores, mestres, evangelistas, missionários, e
leigos ao redor da África, e ao redor do mundo, para pregar e ensinar
com mais eficácia a mensagem do poder do Espírito. Eu espero que
você use este livro freqüentemente, e que você pregue freqüentemente
sobre o assunto e orar com os crentes para receberem o Espírito.
--Lazarus Chakwera
Presidente
Aliança da Assembleia de Deus na África
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Introdução
O crescimento inédito da Assembleia de Deus na África durante os
últimos vinte anos de aproximadamente dois milhões para mais de
dezesseis milhões de constituintes atualmente é um testemunho
poderoso de que Deus está atuando na África. Enquanto nós
regozijamos neste grande crescimento, nós cremos que isto é somente
o início do que Deus está planejando fazer na igreja Africana e através
dela.
É a vontade de Deus que a igreja na África seja uma poderosa
igreja missionária alcançando todas as nações com o evangelho de
Jesus Cristo. Porém, para isto acontecer, a igreja precisa ser
capacitada pelo Espírito Santo da mesma forma como foi a igreja
primitiva (Atos 1.8). Tal igreja capacitada será capaz de alcançar as
centenas de tribos não alcançadas e os milhões de pessoas não salvos
por todo o continente. Também será capaz de ir para todas as nações
com o evangelho de Cristo que transforma vidas.
Esta coleção de esboços de sermões sobre o poder do Espírito
Santo tem sido compilada com este objetivo em mente, para ajudar
homens e mulheres que têm uma paixão para ver a igreja da África se
tornar uma igreja missionária capacitada pelo Espírito Santo. Se
pastores, líderes e outros discípulos compromissados pregarem e
ensinarem regularmente sobre o batismo no Espírito Santo, e então dá
aos seus ouvintes uma oportunidade para receberem o Espírito, Deus
irá cumprir Sua promessa e dar-lhes o dom do Espírito Santo para lhes
capacitar como testemunhas efetivas para Cristo.
Estes sermões vêm de um grupo seleto de ministros e missionários
Pentecostais de ao redor da África e dos EUA que têm paixão sobre a
grande necessidade para a igreja experimentar o poder do Pentecostes.
Nós esperamos que estas mensagens seja um recurso útil para muitos,
servindo para encorajar e capacitar-lhes para proclamar poderosamente
a mensagem de Pentecostes e de ver milhões de pessoas ao redor da
África cheias do Espírito e mobilizadas em missões.
Enquanto o tema predominante de cada mensagem é o poder do
Espírito Santo, você descobrirá que as mensagens também têm um
foco em missões. É verdade que a presença e poder do Espírito Santo
trazem grande bênção pessoal para nossas vidas. Porém, não é a
razão principal pela qual precisamos ser cheios do Espírito. Em vez
disso, nós precisamos ser cheios com o Espírito por causa da nossa
necessidade de poder divino para realizarmos a missão de Deus.
12

Como usar este livro
Cada um dos cem esboços de sermões neste livro tem sido
revisado para caber no máximo em duas páginas. Assim fazendo, nós
temos tentado incluir bastante conteúdo em cada esboço para dar ao
leitor uma indicação clara da estrutura e fluir da mensagem. No mesmo
tempo, nós temos buscado deixar as mensagens bastante breves para
dar aos seus usuários amplitude para desenvolvê-las e torná-las suas
próprias mensagens. Cremos que, na medida em que você orar,
estudar e pregar estes esboços, o Espírito Santo irá inspirá-lo e dar-lhe
novas idéias de como desenvolver suas próprias mensagens sobre o
poder do Espírito e a missão de Deus. Sente-se a vontade em usar
estas mensagens com criatividade e a adaptá-las para suprir as
necessidades únicas dos seus ouvintes.
Se nós vamos pregar com eficácia sobre o Batismo no Espírito
Santo, precisamos passar muito tempo em estudo e oração, permitindo
o Espírito encher nossos corações com a mensagem e com fé para
proclamá-la. Nós estamos confiantes que o Espírito vai lhe ajudar a
pregar melhor estas mensagens do que elas têm sido pregadas até
então – e com maiores resultados. Na medida em que você estudar e
preparar para pregar sobre o poder do Espírito Santo, nós o
encorajamos a passar muito tempo em oração pedindo para Deus lhe
encher poderosamente com Seu Espírito para lhe capacitar a proclamar
Sua palavra.
Este livro é dividido em cinco seções. Os primeiros quatro seções
são temáticos no conteúdo, enquanto que o último seçõa contém
mensagens com estão apresentadas nas Conferências de Atos 1.8 para
mobilizar sua igreja ou um grupo de igrejas em missões capacitadas
pelo Espírito.
Agradecimento
No fim de cada esboço encontrará em colchetes as iniciais do nome
do autor daquele sermão. Se você assim desejar, você poderá
descobrir mais informação sobre aquele autor no Índice de Autores na
página sete. Finalmente, eu quero agradecer a cada um dos 36
contribuintes por assegurar que a mensagem do Pentecostes irá
continuar a ser proclamada por toda a África e além até Jesus voltar.
Mark R. Turney
Diretor Assistente
Iniciativa Atos na África
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Seção 1

O Batismo
No
Espírito Santo

1

A Promessa de Jesus em Atos 1.8

O Sermão em uma Sentença: Jesus prometeu capacitar cada um dos
Seus seguidores para ser Sua testemunha.
O Propósito do Sermão: Para observar crentes batizados no Espírito
Santo e capacitados como testemunhas de Cristo.
Texto: Atos 1.4-8
Introdução
1. É a vontade de Deus para cada crente neste lugar ser batizado no
Espírito Santo e capacitado para a tarefa de evangelização e
missões.
2. A promessa de Jesus em Atos 1.8 é Sua última e mais importante
promessa à igreja.
a. Ele cumpriu esta promessa primeiramente no Dia do
Pentecostes.
b. O Pentecostes iniciou um poderoso movimento missionário do
primeiro século.
c. Lucas o descreve assim: (Leia At 2.1-4).
3. Mas o que significava tudo isso?
a. Significa que Jesus tinha começado a cumprir Sua promessa
em Atos 1.8.
b. Poder sobrenatural entrou nestes discípulos.
c. Eles foram transformados por dentro.
d. Eles tornaram poderosas testemunhas ungidas pelo Espírito.
4. Nossa oração é que hoje Jesus cumprirá Sua promessa em Atos
1.8 em nosso meio.
5. Desta promessa de Jesus nós aprendemos quatro verdades
poderosas:
I.

NÓS APRENDEMOS SOBRE A PROMESSA DE JESUS ACERCA
DE PODER.
(“Mas receberão poder...”)
A. Jesus tem nos dado uma tarefa importante.
1. Quer dizer, ser Suas testemunhas começando em
Jerusalém e continuando a todo o mundo.
2. Humanamente falando, é uma tarefa impossível.
3. Pense em como aqueles primeiros discípulos deveriam ter
se sentido.
B. Mesmo assim, Jesus prometeu poder para realizar a tarefa.
1. Seria um poder sobrenatural.
2. É uma promessa para cada crente.
C. Pergunta: Quem são os “vocês” a quem Jesus Se referiu em
Atos 1.8?
1. Primeiramente, se refere aos Seus apóstolos.
a. Eles tinham sido salvos, chamados, e comissionados.
b. Nós somos parecidos com eles: nós, também, temos
sido salvos, chamados, e comissionados.
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2.
3.
4.
II.

“Vocês” também incluem todos os crentes em todo lugar
(At 2.38-39).
“Vocês” incluem cada pessoa presente aqui hoje.
Inclui você!

NÓS APRENDEMOS SOBRE A FONTE DAQUELE PODER.
(“... quando o Espírito Santo descer sobre vocês”)
A. A fonte do poder é o Espírito Santo.
B. O Espírito Santo fornece capacitação sobrenatural.
1. Para serem testemunhas de Cristo.
2. Para pregar e ensinar com poder.
3. Para realizar as obras de Jesus.
4. Para avançar o reino de Deus.

III. NÓS APRENDEMOS SOBRE O PROPÓSITO DO PODER.
(“... e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e
Samaria, e até os confins da terra.”)
A. O Espírito nos dá poder para obedecer o mandado de Cristo de
pregar o evangelho.
1. Tanto em nosso lar como aos confins da terra.
2. Infelizmente, os Pentecostais demais não têm entendido
esta verdade.
B. Nós todos devemos participar.
IV. NÓS APRENDEMOS ALGO SOBRE QUANDO E COMO
PODEMOS RECEBER ESTE PODER.
(“... quando o Espírito Santo descer sobre vocês”)
A. Este poder para testemunhar não vem automaticamente na
conversão ou batismo na água.
1. Tem algo que nós temos que fazer para receber este
poder.
2. Para receber o poder nós precisamos, pela fé, receber o
Espírito Santo (Gl 3.2, 14).
B. Jesus nos ensinou como receber: (Leia: Lc 11.9-13)
1. Primeiramente, você precisa pedir com fé (Lc 11.9, 13).
2. Em seguida, você precisa receber pela fé (Lc 11.10; Mc
11.24).
3. Finalmente, você precisa falar em fé (At 2.4; Jo 7.38).
Conclusão e Apelo
Vem agora e recebe a Promessa de Jesus em Atos 1.8.
[DRM]
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O Batismo no Espírito Santo

O Sermão em uma Sentença: Você pode ser batizado no Espírito
Santo hoje.
O Propósito: Para ver crentes batizados no Espírito Santo.
O Texto: Atos 1.8; 2.1-4.
Introdução
1. Não existe nada mais importante na vida de um Cristão do que ser
batizado no Espírito.
2. Nesta mensagem nós vamos responder três perguntas sobre o
batismo no Espírito Santo.
I.

O QUE É O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO?
A. É uma experiência poderosa de Deus pela qual Deus reveste e
enche um crente com Seu poder e presença (Lc 24.49; At 1.8 &
2.1-4).
B. É uma promessa para todos os crentes (At 2.4; At 2.14-17; At
2.38-39).
C. É uma ordem para todos os crentes (At 1.4-5; Ef 5.18).

II.

PORQUE O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO É TÃO
IMPORTANTE NA VIDA DE CADA CRENTE?
A. Porque é a fonte de poder para a vida e serviço de um Cristão
(At 1.8; At 4.31-33).
B. Porque, quando você for batizado no Espírito, você receberá
poder para testemunhar (At 1.8).
C. Porque, quando você for batizado no Espírito, você também
receberá poder para fazer o seguinte:
1. Poder para vencer a tentação e viver uma vida santa (Ro
1.4; 8.13).
2. Poder para orar com mais eficácia (Lc 11.1-13; Ro 8.2628).
3. Poder para amar com mais ardor (Ro 5.5).
4. Poder para entender melhor a Palavra de Deus (1 Co 2.14;
Jo 14.26; 16.13).
5. Poder para pregar com mais eficácia (At 4.8, 31; 1 Co 2.4).
6. Poder para fazer as obras de Jesus (Jo 14.12 com Jo
14.16; 16.7).
7. Poder para discernir, com mais clareza, a voz de Deus (Ro
8.16).
8. Poder para cultuar (Jo 4.24).

III. COMO VOCÊ PODE SER CHEIO DO ESPÍRITO SANTO HOJE?
A. Três coisas você precisa fazer antes que você possa ser cheio
do Espírito.
1. Você precisa verdadeiramente nascer de novo (At 2.38; Jo
14.17).
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2.
3.

Você precisa ter fome e sede de Deus (Mt 5.6; Jo 7.37).
Você precisa estar preparado para obedecer a Deus e
tornar Sua testemunha (At 5.32).
B. Você recebe o Espírito pela fé.
1. Fé é o ingrediente essencial para receber qualquer coisa
de Deus (Gl 3.2, 5, 14).
2. Você precisa crer em Deus para o Espírito (Jo 7.38).
C. Tomar estes três passos de fé.
1. Pedir em Fé (Lc 11.9, 13).
2. Receber pela Fé (Lc 11.10; Mc 11.24).
3. Em Fé se expressar do mais íntimo do seu ser (At 2.4; Jo
7.37).
Conclusão e Apelo
Vem agora para ser batizado no Espírito Santo.
[DRM]
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O Batismo no Espírito Santo É
o que Nós Precisamos

O Sermão em uma Sentença: Se nossas igrejas irão ter poder para
resistir e mudar nossos ambientes, nosso povo precisa estar
batizado no Espírito Santo.
O Propósito do Sermão: Que os crentes compreendam sua
necessidade de ser capacitados pelo Espírito Santo e que eles
busquem e recebam o batismo no Espírito Santo.
Os Textos: Lc 24.49; At 1.4-8; 8.14-17; 19.1-7.
Introdução
1. Receber o batismo no Espírito Santo é a solução para os que são
mornos, mundanos e têm uma fé raza na igreja de hoje.
2. O ambiente de louvor na igreja hoje revela uma igreja
desesperadamente necessitada do poder do Espírito Santo.
I.

UMA IGREJA DOENTE
A. Quando Paulo chegou a Éfeso, ele descobriu uma igreja
doente.
1. Era pequena e fraca.
2. Era incapaz de impactar sua cidade para Cristo.
B. A igreja estava sendo opressa e sufocada pelo seu ambiente.
1. O culto à deusa Diana dominava a cidade.
2. O culto de Diana envolvia feitiçaria, magia negra, bruxaria,
e perversão sexual.
3. A igreja era sem poder para combater estas forças
demoníacas.
C. Muitas igrejas hoje estão na mesma condição.
1. Elas estão sendo sufocadas por seu ambiente.
2. Elas são carnais, fracas, e sem poder para combater o mal
dos seus ambientes.

II.

PRESCRIÇÃO PARA A CURA.
A. Paulo conhecia a cura para a doença da igreja – o batismo no
Espírito Santo.
B. A igreja em Éfeso precisava dois remédios:
1. Conhecimento: Eles precisavam ter sua teologia corrigida.
2. Experiência: Eles precisavam o poder do Espírito.
3. Paulo falou destes dois assuntos:
a. Ele corrigiu seu conhecimento (At 19.1-4).
b. Ele os levou à experiência (At 19.5-6).
C. O mesmo é verdade com a igreja de hoje:
1. Nós precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre o
batismo no Espírito Santo:
a. É separado da salvação.
b. É para todos os crentes.
c. É para ter poder de testemunhar e representar Cristo.
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2.

d. É evidenciado pelo falar em línguas.
Como os doze discípulos Efésios, cada de nós precisa
experimentar o batismo no Espírito Santo.

III. OS BENEFÍCIOS DO BATISMO NO ESPÍRITO SANTO.
A. Muitos benefícios vêm de receber o Espírito, incluindo:
1. A presença pessoal de Jesus torna-se mais real (Jo 14.1517; 16.14-15).
2. Nós somos capacitados para viver vidas santas (Ro 8.2,
13).
3. Nós somos ajudados com nossas orações (Ro 8.26-27).
4. Nós somos confortados em tempos difíceis (Jo 14.16, 26;
15.26; 16.7, Almeida; At 18.9-11).
B. O benefício mais importante é que nós recebemos poder para
sermos testemunhas de Cristo (At 1.8).
IV. RECEBA O ESPÍRITO SANTO
A. Nós recebemos o Espírito como indivíduos (At 9.17-18).
B. Nós precisamos ser zelosos em desejar a experiência (Mt 5.6;
Jo 7.37).
C. Nós precisamos nos arrepender, pedindo para o Espírito Santo
(At 2.38).
D. Nós precisamos ter fé (Jo 7.38; Mc 11.24).
Conclusão e Apelo
1. Somente na medida em que os crentes estiverem cheios do Espírito
é que a igreja será bastante poderosa para resistir os efeitos do seu
ambiente.
2. Somente então teremos poder para impactar e mudar nossas
cidade e aldeias para Cristo.
3. Vem, agora, ser cheio do Espírito.
[JI e NO]
Adaptado da “Lição 3: A Necessidade para o Batismo no Espírito Santo” no livro: A
Relevância do Espírito Santo na Igreja de Hoje, por Rev. Dr. John O. Ikoni e Rev.
Neubueze O. Oti (Aba, Nigéria: Assemblies of God Press, 2009).
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Série do Batismo no Espírito Santo
No. 1 de 4
O Que é o Batismo no Espírito Santo?

O Sermão em uma Sentença: O batismo no Espírito Santo é uma
poderosa experiência espiritual para todos os crentes em Cristo.
O Propósito do Sermão: Que cada crente chegue a desejar e a
receber o batismo no Espírito Santo.
O Texto: Lucas 3.16.
Introdução
1. Em nosso texto, João Batista falou de uma experiência para os
seguidores de Cristo, chamada ‘o batismo no Espírito Santo’.
2. Nesta mensagem, nós responderemos a importante pergunta, “O
que é o batismo no Espírito Santo?”
I.

O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO É UMA MARAVILHOSA
PROMESSA DE DEUS.
A. Jesus chamou o batismo no Espírito Santo, “a Promessa do
Pai” (Lc 24.49; At 1.4).
B. Jesus deu maravilhosas promessas acerca do dom do Espírito
Santo (i.e. Lc 11.9-13).
C. Os discípulos receberam a promessa do Espírito no Dia do
Pentecostes (At 2.4, 33).

II.

O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO É UMA PODEROSA
EXPERIÊNCIA ATUAL QUE TRANSFORMA A VIDA.
A. É uma experiência poderosa.
1. É descrito em termos de poder (Lc 24.49; At 1.8).
2. Resulta em ministério poderoso (At 4.33).
B. É uma experiência atual
1. É para todas as gerações de Cristãos (At 2.39).
2. Ocorreu vez após vez em Atos (2.4; 8.17-18; 9.8-10; 10.4446; 19.6).
C. É uma experiência que transforma a vida.
1. Transformou os discípulos de covardes para testemunhas
poderosas.
2. Transformará você também!

III. O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO É UMA INVASÃO DO CÉU.
A. No Pentecostes, um som “do céu” foi ouvido.
1. A experiência vem do céu (i.e. de Deus).
2. Eles foram “revestidos com poder do alto” (i.e. de Deus).
B. O Espírito vem como uma “invasão santa” do céu.
1. Exemplos em Atos: 1.8; 4.31; 10.44.
2. Você pode experimentar o Espírito Santo vindo sobre você
como uma invasão do céu.
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IV. O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO É TAMBÉM UMA
PERMEAÇÃO POR DENTRO (SIGNIFICA UM ENCHIMENTO
POR COMPLETO DE CADA PARTE DO SER DE UMA PESSOA).
A. O termo “cheio do Espírito Santo” é freqüentemente usado para
descrever a experiência.
1. É usado seis vezes em Atos.
2. É usado pela primeira vez em Atos 2.4.
B. Batismo no Espírito não deve ser somente considerado uma
invasão vinda de fora, mas, também, como uma transformação
radical ocorrendo por dentro.
1. Ilustração: Como uma esponja fica cheia de água.
C. Para receber a plenitude do Espírito, nós precisamos abrir
nossas vidas completamente para Deus.
V. O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO É UMA ORDEM BÍBLICA.
A. A experiência é tão essencial à vida Cristã que a Bíblia não a
apresenta a nós como uma opção.
B. Tanto Jesus como Paulo nos ordenou nos encher (At 1.4-5; Ef
5.18).
C. Quão abençoados nós somos quando obedecemos!
VI. O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO É UMA EXPERIÊNCIA PARA
TODOS OS CRENTES.
A. Nota quão freqüentemente a palavra “todos” ou “todos os
povos” é usada ao falar do batismo no Espírito Santo na Bíblia:
(Nm 11.29; Jl 2.28; At 2.4; At 4.31).
B. Em Lucas 11, Jesus muda a terminologia de “todos” para
“todos quantos” (Lc 11.10; ref. At 2.39)
Conclusão e Apelo
1. Você está pronto para permitir que o Espírito transforme sua vida?
2. Vem e seja cheio do Espírito hoje.
[DRM]
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Série Batismo no Espírito Santo
No. 2 de 4
Por que o Batismo no Espírito Santo
é uma Necessidade para Cada Crente?

O Sermão em uma Sentença: É essencial que cada crente seja
batizado no Espírito Santo.
O Propósito do Sermão: Para encorajar e ver crentes batizados no
Espírito Santo.
Os Textos: Atos 1.4-5; Efésios 5.18.
Introdução
1. Nossos textos contem duas ordens para crentes serem cheios do
Espírito Santo: uma de Jesus e uma de Paulo.
2. Estas ordens demonstram a necessidade duma pessoa ser
batizado no Espírito Santo.
3. Nós iremos discutir porque nós precisamos ser cheios do Espírito
hoje.
I.

CADA UM DE NÓS PRECISA SER CHEIO DO ESPÍRITO
PORQUE NÓS TEMOS UMA VIDA PARA VIVER QUE É ALEM
DA NOSSA ABILIDADE.
A. Observa a vida que Deus nos chama a viver:
1. Uma vida como Jesus viveu (1 Jo 2.6).
2. Uma vida de pureza (1 Pe 1.15-16).
3. Uma vida de amor (Mt 5.43-44).
B. Mas nós somos fracos e incapazes em nossa própria força de
viver tal vida.
1. Nós somos mais aptos de odiar, invejar e reclamar.
2. Nós somos mais aptos de viver como o mundo do que
como Jesus.
3. Nós clamamos como Paulo, “Miserável homem que eu sou!
Quem me libertará...?” (Ro 7.24).
4. A resposta vem, “Não se desespere; nós temos ajuda do
alto!” (ref. Gl 5.16).
C. Uma pergunta importante: Como recebemos esta ajuda de
Deus?
1. Começamos por ter fome e sede por mais de Deus (Mt
5.6).
2. Em Mateus 5.6, nota nossa parte e a parte de Deus:
a. Nossa parte – “têm fome e sede de...”.
b. A parte de Deus – “serão satisfeitos...”.

II.

CADA UM DE NÓS PRECISA SER CHEIO DO ESPÍRITO
PORQUE NÓS TEMOS UM TRABALHO A REALIZAR QUE É
MAIOR DO QUE NOSSOS RECURSOS.
A. Jesus nos deixou um grande trabalho.
1. É chamada a Grande Comissão.
24

2. Mt 28.19-20.
3. Mt 24.14.
B. Mas nossos próprios recursos são inadequados para o
trabalho.
1. Nossos recursos pessoais são inadequados.
2. Nossos recursos financeiros são inadequados.
C. Mesmo assim, Jesus tem nos prometido poder para
realizarmos o trabalho:
1. Em Atos 1, Ele deu aos Seus discípulos uma promessa e
uma ordem:
a. A promessa: (1.8): “serão minhas testemunhas... até
os confins da terra.”
b. A ordem (1.4-5): “Não saiam de Jerusalém, mas
esperem pela promessa de meu Pai...”.
2. Nós não podemos cumprir a promessa até que
primeiramente obedecermos a ordem.
Conclusão e Apelo
1. Você tem uma vida a viver que é alem da sua habilidade.
2. Você tem um trabalho a realizar que é alem dos seus recursos.
3. Você precisa receber o poder de Deus.
4. Vem e seja cheio do Espírito hoje.
[DRM]
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Série do Batismo no Espírito Santo
No. 3 de 4
Como Receber o Batismo no Espírito Santo

O Sermão em uma Sentença: Deixe o Espírito Santo encher e
transformar sua vida hoje.
O Propósito do Sermão: Que os crentes sejam cheios e/ou reenchidos
com o Espírito Santo.
O Texto: Lucas 11.9-13.
Introdução
1. Nesta passagem, Jesus instrui Seus discípulos como receber o
dom do Espírito Santo.
2. Nesta mensagem, nós vamos discutir como você pode receber o
batismo no Espírito Santo hoje.
I.

O CONTEXTO EM QUE O ESPÍRITO SANTO É RECEBIDO.
A. O Espírito é recebido no contexto de oração.
1. No nosso texto, Jesus estava respondendo a pergunta dos
discípulos, “Senhor, ensina-nos a orar” (v. 1).
2. Jesus estava orando quando Ele foi cheio (Lc 3.21-22).
3. Paulo estava orando quando ele foi cheio (At 9.11-12, 17).
4. A oração é a chave.
B. O Contexto de obediência para pregar o evangelho (At 5.32).
C. O Contexto de humildade (1 Pe 5.6)
D. O Contexto de fé (Gl 3.2, 4, 14).
1. Jesus: “Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu
interior fluirão rios de água viva” (Jo 7.38).

II.

PARA RECEBER O ESPÍRITO SANTO – FAÇA ISSO.
A. Aproxima-se ao trono da graça com ousadia (Hb 4.16),
sabendo que você está na perfeita vontade de Deus (1 Jo 5.1415).
B. Peça em fé ousada.
1. Reivindique Suas promessas (Lc 11.9-13).
2. Conte com Deus para olhe encher (Mc 11.24).
3. Conte com Deus para falar em línguas (At 2.4).
4. Prepare para ser testemunha de Cristo (At 1.8).
C. Receba o Espírito por um ato de fé.
1. O Espírito não é recebido passivamente.
2. ILUSTRAÇAO: Tal como Pedro tomou um passo para sair
do barco para andar sobre as águas, nós precisamos tomar
um passo de fé crendo que Deus irá nos encher (ref. Mt
14.25-29).
D. Perceba a presença do Espírito por dentro.
1. Focalize sua atenção em Deus e no que Ele está
realizando no seu coração.
26

2.

Você perceberá Sua presença sobre você e dentro de
você.
E. Declare em fé (At 2.4).
1. Permita este poder e presença fluir (Jo 7.37-38).
2. Fale na medida em que o Espírito lhe der as palavras.
Conclusão e Apelo
Vem agora para ser cheio do Espírito.
[DRM]
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Série do Batismo no Espírito Santo

No. 4 de 4
Nossa responsabilidade Quanto o Batismo no Espírito Santo
O Sermão em uma Sentença: Uma vez que você tem sido batizado no
Espírito Santo, você tem certas responsabilidades para cumprir.
O Propósito do Sermão: Inspirar as pessoas a serem batizados no
Espírito Santo e encorajar aqueles que têm sido batizados no
Espírito a começarem a ministrar no Espírito.
O Texto: 2 Coríntios 3.7-10: (note a frase “ministério do Espírito”).
Introdução
1. Em nosso texto, Paulo compara dois tipos de ministérios:
a. i.e., Ministério debaixo da Lei e o ministério debaixo do Espírito.
b. Um traz a morte, o outro traz justiça.
c. Um é glorioso, o outro mais glorioso.
2. O ministério no Novo Testamento é assim descrito como o
“ministério do Espírito”.
a. Ministério do Espírito é ministério “que é capacitado pelo
Espírito e resulta em outros recebendo o Espírito” (Gordon D.
Fee).
b. Esta mensagem irá focalizar em nossa responsabilidade de
levar os outros ao batismo no Espírito Santo.
3. Cinco responsabilidades de crentes acerca do batismo no Espírito
Santo:
I.

NÓS PRECISAMOS EXPERIMENTÁ-LO PESSOALMENTE
A. Temos sido ordenados a ser cheios do Espírito (At 1.4-5; Ef
5.18).
1. Jesus foi cheio do Espírito (Lc 3.26; At 10.38).
2. Os discípulos eram cheios do Espírito (At 2.4; 4.31, 33).
B. A maior necessidade do seu povo, líder Cristão, é que você
anda autenticamente no Espírito.

II.

NÓS PRECISAMOS ANDAR NO ESPÍRITO DIARIAMENTE.
A. A Bíblia nos ordena a “andar no Espírito”.
1. Ro 8.1 (Almeida Ferreira); Gl 5.16, 25.
2. Gl 3.3.
B. Nós precisamos “manter vivo” o dom do Espírito dentro de nós
(2 Tm 1.6).

III. NÓS PRECISAMOS FIELMENTE PROCLAMÁ-LO E ENSINÁ-LO.
A. Jesus ensinou e proclamou a mensagem do batismo no
Espírito Santo (Lc 11.9-13; Jo 14-16; At 1.4-8).
B. Pedro pregou sobre o batismo no Espírito:
1. Seu primeiro sermão no Pentecostes (At 2.14-17; 38-39).
2. Seu segundo sermão (At 3.19).
C. Paulo pregou e ensinou sobre o batismo no Espírito Santo.
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1. Em Éfeso (At 19.1-7).
D. Você tem pregado sobre o batismo no Espírito Santo? Você
vai pregar?
IV. NÓS PRECISAMOS SABER COMO LEVAR OS OUTROS A ESTA
EXPERIÊNCIA.
A. A primeira responsabilidade de cada pastor Pentecostal.
B. Jesus e os apóstolos levavam à sério liderar os outros a esta
experiência:
1. Jesus, antes do Seu retorno ao céu (Lc 24.45-49).
2. Os apóstolos em Samaria (At 8.15-17).
3. Paulo em Éfeso (At 19.1-7).
C. Nós precisamos imitar Jesus e os apóstolos.
V. NÓS PRECISAMOS FORNECER OPORTUNIDADES PARA
NOSSO POVO EXPERIMENTÁ-LO.
A. Criar a atmosfera certa na igreja.
B. Pregar freqüentemente no assunto.
C. Orar com os crentes para receberem.
D. Ensinar os outros como orar pelos outros.
Conclusão e Apelo
Não negligencia este precioso dom. Vem agora para ser cheio e
reenchido com o Espírito.
[DRM]
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O Consolador Chegou

O Sermão em uma Sentença: Jesus prometeu a presença e o poder
do Espírito para capacitar todos nós a viver e testemunhar dEle.
O Propósito do Sermão: Ver pessoas cheias do Espírito e
testemunhando.
Os Textos: João 14.12-20; 16.7; Atos 1.8.
Introdução
1. Cristianismo está enraizado em quatro grandes eventos.
a. O Natal sinaliza a entrada pessoal de Deus na vida humana
através do nascimento de Seu Filho.
b. A Sexta da Paixão sinaliza a obra de revelação, reconciliação e
redenção estabelecidas no sacrifício da morte de Jesus.
c. A Páscoa sinaliza a vitória de Deus, através de Jesus Cristo,
sobre os poderes do pecado e da morte pela Sua ressurreição.
d. O Pentecostes sinaliza a capacitação do povo de Deus com o
mesmo poder que estava em Cristo através do Espírito Santo.
2. O Pentecostes nos fala da “vinda do Espírito Santo sobre a igreja”...
O Consolador/Conselheiro chegou!
I.

PRIMEIRAMENTE, VAMOS CONSIDERAR A PROMESSA DO
ESPÍRITO.
A. Em diversas ocasiões, Jesus falou sobre esta promessa.
1. Jesus prometeu que todos que cressem nEle receberiam o
Espírito como um rio de água viva na sua vida (Jo 7.37-39).
2. Jesus disse aos discípulos que Ele em breve estaria
partindo desta terra, mas que Ele iria enviar outro
Consolador, o Espírito Santo, para substituí-Lo (Jo 14.1617 e 16.7).
3. Antes da ascensão ao céu, Jesus disse aos discípulos para
esperarem em Jerusalém até que eles recebessem o dom
prometido do Espírito (At 1.4-5).
B. No Pentecostes, Jesus cumpriu a promessa (At 2.1-4).
C. Mais tarde do mesmo dia, sob a unção do Espírito, Pedro
declarou ao grupo de pessoas que testemunhou este evento
que a promessa do Espírito era para todo mundo (At 2.38-39).
1. A promessa de “perdão dos pecados” e “o dom do Espírito
Santo” não era somente para eles. Alcança-nos hoje.

II.

SEGUNDO, VAMOS CONSIDERAR A PRESENÇA DO ESPÍRITO
SANTO.
A. A primeira característica da presença do Espírito Santo é
encontrada em João 14.16-18. Aqui, Jesus promete que o
Consolador estaria conosco para sempre.
1. Ele prometeu que Ele não nos deixaria só como um órfão
(v. 18).
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2.

Jesus estava dizendo aos discípulos, “Eu não estou
abandonando você, não, não... Eu tenho um plano à longo
prazo. Eu estou partindo, para que o Espírito Santo possa
vir. Você não será desapontado.
3. Ele também estava dizendo que isto não era um passo
para traz (Jo 16.7).
a. Isso é parte do plano principal, então a mensagem de
Boas Novas pode se espalhar aos confins da terra!
b. Ele queria que eles reconhecessem que era melhor
para Ele partir. Se Ele ficasse, o ministério estaria em
um só lugar.
c. Se Jesus permanecesse na carne, na terra, seria
impossível para Ele comunicar com Seus discípulos
igualmente todo o tempo e em todo lugar.
B. A segunda característica da presença do Espírito Santo se
encontra em João 14.17. Jesus prometeu que o Espírito Santo
não estaria somente conosco, mas também em nós.
1. Que maravilha de promessa. Que Deus, o Espírito Santo,
virá morar dentro de nós e nos dar uma experiência real e
inegável da Sua presença que irá confirmar para nós que
Cristo está em nós (Jo 14.20).
III. TERCEIRO, VAMOS CONSIDERAR O PODER DO ESPÍRITO.
A. Jesus disse que quando o Espírito Santo vem sobre alguém,
esta pessoa é cheia com poder para testemunhar (At 1.8).
1. Ele queria que entendessem que a vinda do “Consolador”
iria equipá-los para um ministério mais amplo e mais
poderoso (Jo 14.12).
2. Quando o Espírito viesse, Ele encheria os discípulos com
tanto poder que seu ministério teria um impacto até bem
mais amplo do que Seu próprio ministério, que estava
limitado à nação de Israel.
B. O Espírito é um Espírito que testifica e quando Ele enche
alguém com Seu poder, Ele assim faz para que esta pessoa
possa ser equipada para ser uma testemunha poderosa de
Cristo (Jo 15.26-27).
C. Hoje, como vemos no livro de Atos, o Poder do Espírito nos
guiará, nos dará a habilidade de viver vidas santas e para
compartilhar nossa fé com eficácia na medida em que servimos
o Senhor diariamente.
Conclusão e Apelo
Se você crer que a promessa do Espírito é para você, e você quer
ser cheio da Presença e do poder do Espírito Santo para ser uma
testemunha eficaz de Cristo, então eu lhe convido a vir e receber o
dom do Espírito Santo na sua vida.
[KB]
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9

Perguntas Comuns Sobre o
Batismo no Espírito Santo

O Sermão em uma Sentença: A Bíblia responde muitas perguntas
comuns sobre o Batismo no Espírito Santo.
O Propósito do Sermão: Ajudar crentes a ter fé e a desejar buscar o
Batismo no Espírito Santo e ser capacitados para testemunhar.
Introdução
Vamos considerar algumas das perguntas comuns sobre o “Batismo no
Espírito Santo”.
I.

CRISTÃOS RECEBEM O ESPÍRITO SANTO QUANDO ELES SÃO
SALVOS?
A. Quando você aceita Cristo, você pode ter certeza que o Espírito
Santo estava muito ativo (Jo 3.3-6; Ro 8.9).
B. Cada um de nós que tem vindo à Cristo, tem experimentado a
graciosa obra do Espírito Santo no novo nascimento.

II.

ENTÃO, COMO É DIFERENTE A SALVAÇÃO DO BATISMO NO
ESPÍRITO SANTO?
A. Existe um ministério adicional e distinto do Espírito Santo
chamado o “Batismo no Espírito Santo” (At 1.4-5, 8).
1. Isto é um “dom de capacitação vindo de Deus, o Pai, que é
prometido a cada e todo crente.”
2. O batismo no Espírito Santo nos ajuda a viver vidas santas
e nos dá uma devoção profunda e um compromisso a
Jesus.
B. O Propósito Principal do Batismo no Espírito Santo é dar para
todos nós maior poder e ousadia para testemunhar aos outros
da nossa fé (At 1.8).
C. Nós todos precisamos este “Dom de Capacitação” de Deus
para viver uma vida vitoriosa e para compartilhar nossa fé com
mais eficácia.
1. É tão importante que Jesus disse aos discípulos para não
deixar Jerusalém até que o recebessem (At 1.4-5).

III. UMA PESSOA PODE SER CHEIA DO ESPÍRITO SANTO SEM
FALAR EM LÍNGUAS?
A. Para responder isso, nós precisamos ficar perto do padrão que
vemos na Bíblia.
1. No Pentecostes, o Espírito foi derramado (At 2.2-4).
2. v 4 é claro: “Todos ficaram cheios do Espírito Santo e
começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os
capacitava.”
3. Depois, Pedro foi à casa de Cornélio e pregou aos Gentios.
Nós lemos em Atos 10.44-46 que “o Espírito Santo desceu
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sobre todos os que ouviram a mensagem” e “os ouviam
falando em línguas e exaltando a Deus.”
4. Então, quando Paulo estava ministrando em Éfeso nós
lemos em Atos 19.6, “Quando Paulo lhes impôs as mãos,
veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em
línguas e a profetizar.”
B. Estas escrituras apresentam um forte caso para dizer que “a
evidência física inicial” de ser batizados no Espírito Santo é
“falar em línguas”.
IV. QUAL É A VANTAGEM DE “ORAR EM LÍNGUAS” NA VIDA DE
ORAÇÃO DE UM INDIVÍDUO?
A. Serve como “a evidência física inicial” do “Batismo no Espírito
Santo”. (At 2.4; 10.46; 19.6). Confirma para você que tens
recebido o Espírito.
B. Irá o edificar na sua vida espiritual e caminhar com Deus (1 Co
14.2,4; Jd 20).
C. O Espírito Santo nos ajuda a orar quando nós oramos em
línguas (Ro 8.26).
1. Existem momentos quando qualquer língua da terra parece
inadequada para compartilhar com Deus o que está no seu
coração.
2. Orar em línguas nos leva além das limitações do intelecto,
na medida em que o Espírito toca profundamente nosso
espírito humano.
V. PALAVRAS DE ENCORAJAMENTO PARA AQUELES QUE
AINDA NÃO TÊM SIDO BATIZADOS NO ESPÍRITO SANTO.
A. Se estas coisas ainda não estão claras para você, não se sente
sobre pressão, mas estude a Palavra de Deus e busque a Deus
para compreensão.
1. Lembra... Deus o ama mesmo assim
2. O Espírito Santo vem para nos confortar, para nos guiar em
toda verdade, e para nos capacitar para testemunhar.
3. Deve-se lembrar que estão buscando não somente línguas,
mas o Espírito.
B. Ser cheio do Espírito é somente o começo. Depois disso, é sua
responsabilidade manter cada dia sua experiência nova e viva
dentro de você.
Conclusão e Apelo
1. Que nossa oração sempre seja: “Vem, Espírito Santo, eu preciso de
você”!
2. Junte-se comigo em convidar o Espírito Santo na sua vida. Que
você possa experimentar seu próprio Pentecostes!
[KB]
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10 O Dia do Pentecostes
O Sermão em uma Sentença: Entendendo o Dia do Pentecostes nos
leva a crer e a buscar ser cheio do Espírito.
O Propósito do Sermão: Que as pessoas sejam cheias do Espírito e
se tornem testemunhas efetivas.
O Texto: Atos 2.1-12.
Introdução
O Dia do Pentecostes marcou uma mudança dramática.
I.

A EXPLICAÇÃO DA VINDA DO ESPÍRITO (At 2.1a).
A. A palavra ‘Pentecostes’ em Grego significa 50ª.
1. Os Judeus o chamam de “Festa das Semanas” (Lv 23.1521).
2. A lei cerimonial do Velho Testamento ilustrou e apontou a
Cristo e Sua obra (Gl 3.24; Cl 2.16,17).
B. 1ª Ilustração: A Páscoa (Lv 23.5; 1 Co 5.7).
1. A Páscoa relembrou como Deus salvou Israel do Egito.
2. A ovelha Pascal é uma ilustração da obra que Cristo fez
por nós quando Ele morreu na cruz durante a Páscoa.
C. 2ª Ilustração: A Festa das Primícias (Lv 23.9-10).
1. Celebrado no primeiro dia da semana depois da Páscoa.
2. Era chamada de primícias porque simbolizava o restante
da safra que em breve seria recolhida.
3. É uma ilustração da ressurreição de Cristo no primeiro dia
da semana depois da Páscoa (1 Co 15.20-23).
D. 3ª Ilustração: Festa de Semana/Pentecostes (Lv 23.15-17; At
2.1). Note: Duas coisas ligadas com esta celebração.
1. 1ª Celebrava a vinda da colheita dos grãos:
a. Pentecostes é sobre colheita! (At 2.14, 16-17, 21).
b. O propósito de ser cheio do Espírito é que possam ser
capacitados com testemunhas para o Senhor a fim de
realizar uma grande colheita dos perdidos (At 1.8).
2. 2ª Pentecostes celebrava a nova aliança em Cristo.
a. Deus fez um concerto com Abraão e lhe prometeu
abençoar o mundo todo através dele (Gn 12.3).
b. Deus planejou usar a nação Judaica para levar as
pessoas à fé no Messias (Cristo) (Ex 19.5-6).
c. Os rabis ensinavam que 50 dias após a Páscoa, Deus
desceu sobre o Monte Sinai e deu o concerto.
d. Porém, Israel não cumpriu o concerto, então Deus
prometeu fazer um novo concerto (Jr 31.31-34).
e. Agora, em Atos 2.1, nós lemos que 50 dias após a
Páscoa Deus desceu de novo para realizar uma nova
aliança.

II.

A EVIDÊNCIA DA VINDA DO ESPÍRITO (At 2.1b-4).
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A. O Vento (v. 2).
1. O Espírito Santo é comparado ao vento em (Jo 3.8).
2. Em Atos 2.2, isto não é uma brisa, mas um vento muito
forte como se fosse o próprio respirar de Deus alcançando
a terra.
B. O Fogo (v. 3).
1. Não era literalmente fogo, mas parecia como fogo.
2. Era uma manifestação visível da presença do Espírito.
C. Todos ficaram cheios (v. 4a).
1. A palavra no Grego para encher, pleroo, descreve como o
vento enche a vela de um navio para que seja movido pelo
vento.
2. O sentido é que os discípulos foram entregues ao controle
do Espírito que os movia a agir.
3. Atos nos conta que isto é algo que acontecia
repetidamente nas vidas dessas pessoas (At 4.8, 31).
D. Eles falaram em línguas (v. 4b).
1. Eles estavam falando em línguas que eles não conheciam.
2. Isso era um milagre que o Espírito lhes capacitava a
realizar.
III. O EFEITO DA VINDA DO ESPÍRITO (At 2.5-12).
A. A Multidão (vv. 5, 9-11) – pessoas de muitas nações.
B. A Confusão (vv. 6-8, 12).
1. A multidão ouviu pessoas sem instrução proclamando as
maravilhas de Deus em línguas de ao redor do mundo.
2. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Como
isso era possível? Deve ser um milagre. O que significa?
C. A Culminação (At 2.41).
1. Tudo isso era a obra de Deus preparando o palco para a
apresentação do evangelho e o começo do trabalho de
trazer salvação e bênção às nações.
D. Quatro conclusões que isso nos traz.
1. O tempo de Deus é perfeito e Sua Palavra será cumprida.
2. Nós receberemos Seu poder se nós obedecermos a Sua
vontade.
a. Os 120 foram cheios do Espírito porque eles
obedeceram a Cristo (At 1.4, 13-14 e 2.1).
3. Este dom do Espírito é para todos (At 2.17, 39).
4. Deus assim fez para que nós pudéssemos compartilhar
efetivamente a Cristo com os outros e os levar a salvação
(At 1.8; 2.21).
Conclusão e Apelo
Vamos orar que Deus nos enche com o Espírito e nos capacita para
sermos Suas testemunhas.
[JL]
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11 Vocês Receberam o Espírito
Quando Creram?

O Sermão em uma Sentença: O Batismo no Espírito Santo é uma
prioridade para cada crente porque o propósito de Deus é nos dar
poder para sermos testemunhas.
O Propósito do Sermão: Convencer os crentes que eles precisam do
Batismo no Espírito Santo e ajudá-los a se preparar para recebê-Lo.
O Texto: Atos 191-12.
I.

A PRIORIDADE DO BATISMO NO ESPÍRITO SANTO.
A. A pergunta de Paulo: Vocês receberam o Espírito quando
vocês creram?
1. Esta pergunta infere a possibilidade de ser um discípulo e
ainda não ter sido cheio do Espírito Santo.
2. A pergunta também infere que isto é uma prioridade para
os Cristãos.
3. Paulo queria saber com certeza se eles tinham sido cheios
do Espírito porque ele estava preocupado que a nova igreja
em Éfeso fosse uma verdadeira igreja Pentecostal.
B. Esta mesma prioridade sobre o batismo no Espírito é vista em
Samaria (At 8.14-17).
C. Batismo no Espírito também é tão importante que não deveria
ser uma experiência que acontece só uma vez, mas uma
experiência contínua.
1. Anos depois, Paulo escreveu à igreja em Éfeso e de novo a
encorajou a serem cheios do Espírito e a permanecer
cheios do Espírito (Ef 5.18).
2. “Enchei-vos do Espírito”: No Grego isto é uma ordem para
manter um estado constante de ser cheio.
D. A igreja primitiva tornou isso uma prioridade e nós deveríamos
fazer o mesmo.

II.

O PROPÓSITO DO BATISMO NO ESPÍRITO SANTO:
TESTEMUNHO PODEROSO
A. Paulo estava preocupado que estes homens fossem cheios do
Espírito por causa do propósito de Deus quanto ao batismo no
Espírito.
1. Jesus definiu o propósito do batismo no Espírito (At 1.8).
2. O propósito do Batismo no Espírito não é beneficio e
bênção pessoal, mas poder para servir a missão de Deus.
3. Paulo sabia que estes 12 homens precisavam poder para
testemunhar.
B. O resultado quando estes 12 homens foram cheios do Espírito:
1. Eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em
línguas e a profetizar pelo poder do Espírito (At 19.6).
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2.

Como resultado do derramamento do Espírito, um
testemunho poderoso se espalhou por toda aquela região
(At 19.8-10).
C. O plano de Paulo era espalhar o evangelho por toda a Ásia.
1. Atos 19.9-10 infere que Paulo não era o único pregando a
sendo usado por Deus.
2. Paulo tornou o Batismo no Espírito uma prioridade em
Éfeso porque planejou alcançar toda a Ásia através do
testemunho de crentes cheios do Espírito.
3. Outras igrejas na Ásia, que possivelmente foram iniciadas
como resultado do ministério de Paulo em Éfeso, são
mencionadas no Novo Testamento.
4. Paulo estava seguindo o plano que Cristo deu à igreja: Ser
cheio do Espírito e testemunhar (At 1.8).
D. O plano de Deus não tem mudado. Deus ainda está chamando
pessoas para buscar o poder do Seu Espírito para serem Suas
testemunhas.
III. A PREPARAÇAO PARA RECEBER O ESPÍRITO SANTO.
A. O primeiro passo da preparação é o arrependimento dos
pecados.
1. Os homens em Éfeso tinham aceitado a mensagem de
João Batista de arrependimento dos pecados.
B. O segundo passo é fé em Cristo como Senhor e Salvador.
1. Quando Paulo reconheceu que os homens em Éfeso
tinham somente ouvido a mensagem de João, ele lhes
explicou que João Batista tinha vindo para preparar o povo
para Jesus.
2. João Batista pregou duas coisas:
a. Arrependei-vos dos seus pecados porque o Reino do
céu está próximo (Mt 3.2).
b. Alguém que tiraria os pecados do mundo estava vindo
após ele. Esta pessoa era Jesus (Jo 1.29).
3. Quando eles entenderam, eles aceitaram Cristo (At 19.5).
C. O terceiro passo é crer que Cristo o irá encher do Espírito.
1. A mensagem de João Batista incluiu a promessa que Jesus
iria batizar com o Espírito Santo (Lc 3.16).
D. Se você tem colocado sua fé em Jesus Cristo, então você é um
candidato para receber o Espírito Santo.
Conclusão e Apelo
Prepara-se para receber o Espírito Santo como os homens em
Éfeso. Abre seu coração a Deus e creia. Creia que isto é o que
Deus quer fazer por você. Creia e pede a Deus para realizar isto
em você.
[MT]
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12

Não Saia de Casa sem Isso

O Sermão em uma Sentença: Logo antes que Ele subiu ao céu, Cristo
deu uma última ordem que seus discípulos precisavam receber o
poder do Espírito Santo a fim de realizar a Grande Comissão.
O Propósito do Sermão: Ver crentes obedecerem à última ordem de
Cristo e serem batizados no Espírito Santo para que eles tenham
poder para serem testemunhas de Cristo.
O Texto: Atos 1.4-5, 8.
Introdução
1. As últimas palavras de uma pessoa são o que é de suma
importância para aquela pessoa.
2. As últimas palavras de Jesus à igreja antes que dEle subir ao céu
foi uma ordem para cada crente.
3. Nesta ordem, Jesus esclareceu que o Batismo no Espírito Santo
precisa ser uma prioridade na vida de cada Cristão.
I.

A ORDEM FINAL DE CRISTO (At 1.4a, 5).
A. Não vai a qualquer lugar sem o dom: “não saiam de Jerusalém,
mas esperem” (v. 4a).
B. Qual é o dom pelo qual devemos esperar? “Vocês serão
batizados com o Espírito Santo” (v. 5).
C. Jesus deu a ordem para esperar pelo batismo mais de uma
vez. (Lc 24.49).
D. O que significa ser batizado com o Espírito Santo?
1. Significa ser vestido e cheio com o poder do Espírito de
Deus (Lc 24.49; At. 1.8).

II.

A RAZÃO PARA A ORDEM FINAL DE CRISTO (At 1.4, 5, 8).
A. O Pai tinha prometido o dom...
1. Através do profeta (Joel 2.28-29).
2. Através de João Batista (Mc 1.7-8).
B. O dom do Espírito Santo era o alvo principal do ministério de
Jesus.
1. João Batista disse que quando Jesus viesse, Ele iria
“batizar as pessoas com o Espírito Santo”. (Mc 1.7-8).
2. Jesus freqüentemente falou sobre isso para Seus
discípulos (At 1.4) “da qual lhes falei”.
3. João 7.37-39 é uma das ocasiões de Jesus falando sobre
isso.
C. O dom é a maneira de Deus para capacitar Cristãos para
serem Suas testemunhas (At 1.8).
1. Jesus ordenou os discípulos a irem por todo o mundo e
fazerem discípulos de todas as nações (Mt 28.18-20).
2. Jesus ordenou os discípulos a buscarem a experiência do
Batismo no Espírito Santo porque eles precisavam Seu
poder para cumprir a comissão.
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3.

A comissão de Deus para a igreja não tem mudado. Então,
nós ainda precisamos do poder do Espírito Santo para
realizá-la.

III. VOCÊ VAI OBEDECER A ORDEM FINAL DE CRISTO?
A. Porque o Espírito tem vindo, nós somos ordenados a sermos
Suas testemunhas (Jo 15.26-27).
B. Se nós O amamos, nós O obedeceremos e Ele nos dará o
Espírito para habitar em nós e nos encher com poder (Jo 14.1517).
C. Deus dá Seu Espírito para aqueles que Lhe obedecem (At
5.32).
1. Os apóstolos estavam falando sobre obedecer a Cristo
para testemunhar.
Conclusão e Apelo
Vem em obediência à ordem de Cristo e recebe o poder que Ele
deseja lhe dar para servi-lO e para ser uma testemunha eficaz.
[MT]
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13 Mantenha Viva a Chama
do Dom de Deus

O Sermão em uma Sentença: Cada um de nós precisa experimentar
um avivamento Pentecostal contínuo, pessoal se nós vamos ser
Cristãos efetivos.
O Propósito do Sermão: Que as pessoas possam entender como elas
podem ser cheias continuamente e reenchidas com o Espírito
Santo, e que elas sejam cheias e reenchidas hoje.
O Texto: 2 Timóteo 1.6-8, 11-12, 14.
Introdução
1. Em nosso texto, Paulo está relatando à Timóteo como ele podia
experimentar um avivamento Pentecostal pessoal e porque ele
precisava buscá-lo.
2. Ele relembrou Timóteo a “manter viva a chama do dom de Deus”
que estava nele, que ele recebeu primeiramente quando Paulo
impôs suas mãos sobre ele.
3. Ele está se referindo ao dom do Espírito que Timóteo recebeu
quando ele foi batizado no Espírito Santo.
4. Este dom precisa ser continuamente renovado.
5. Precisamos fazer certas coisas para experimentarmos o
avivamento Pentecostal pessoal.
I.

CONFORME ESTE TEXTO, EXPERIMENTAR O AVIVAMENTO
PENTECOSTAL PESSOAL SINGIFICA...
A. Ser pessoalmente cheio do Espírito (2 Tm 1.6b).
1. O Dom de Deus = Batismo no Espírito Santo (At 1.4; 8.20;
11.17).
a. Neste contexto, isto não é um dom de ministério.
b. Paulo também se inclui como alguém que tem recebido
este dom.“Deus nos deu um espírito...”
2. Timóteo aparentemente estava cheio do Espírito quando
Paulo impôs as mãos sobre ele e orou por ele.
a. Possivelmente aconteceu na igreja que Paulo começou
em Listra (At 14.8-20; 16.1-3).
3. Batismo no Espírito seguindo salvação foi o padrão na
igreja do Novo Testamento (At 8.15-17; 9.17; 19.6).
B. Conscientemente permitir o Espírito operar na minha vida (2
Tm 1.7).
1. A presença e a obra do Espírito trazem mudança às
nossas vidas.
2. No lugar de medo Ele traz poder.
3. Amor (Ro 5.5).
4. Autocontrole (Gl 5.16).
C. Estar ativamente testemunhando de Cristo.
1. “Não se envergonhe de testemunhar do Senhor...” (2 Tm
1.8).
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2.
II.

Isto nos lembra as palavras de Cristo em Atos 1.8.

TRÊS RAZÕES (QUE) NÓS PRECISAMOS EXPERIMENTAR O
AVIVAMENTO PESSOAL.
A. Porque nós iremos enfrentar oposição quando nós pregarmos o
Evangelho (2 Tm 1.8, 11-12).
B. Porque nós precisamos da ajuda do Espírito para permanecer
leal ao Evangelho e a sã doutrina (2 Tm 1.14).
C. Por causa da nossa natureza de perder o zelo em servir a
Cristo (2 Tm 1.6a).
1. Paulo disse a Timóteo para “mantenha viva” ou
“reascenda” ou “sopra a chama” do dom de Deus que
estava nele.
2. Um fogo precisa ser mexido e alimentado senão,
eventualmente vai apagar.
3. Muitos tinham abandonado Paulo e voltado para traz (2 Tm
1.15; 4.10a).
4. Paulo estava preocupado que Timóteo permanecesse
compromissado.
5. Nós, também, precisamos ser vigilantes para manter nosso
compromisso a Cristo e a Sua missão mantendo a
presença do Espírito em nossas vidas.

III. PARA EXPERIMENTAR O AVIVAMENTO PENTECOSTAL
PESSOAL NÓS PRECISAMOS FAZER ALGO.
A. Como Timóteo, nós precisamos começar com uma fé em Cristo
sincera (2 Tm 1.5).
B. Nós precisamos reconhecer que o Espírito Santo traz
avivamento quando o povo busca ser cheio da Sua presença.
C. Nós precisamos assegurar que nós temos sido enchidos.
1. Você pode ser cheio hoje.
D. Nós precisamos, então, continuamente manter viva a chama do
dom de Deus.
1. Crendo na promessa (Jo 7.37-39).
2. Tomando um passo de fé e testemunhando de Cristo (At
5.32).
3. Buscando a Deus continuamente e pedindo para ser cheio
(Lc 11.9-10, 13).
Conclusão e Apelo
1. Vamos orar para Deus nos encher com o Espírito Santo.
2. Se você nunca foi cheio antes, a promessa é para você. Vem e
deixe o fogo se ascender na sua vida.
3. Se você já tem recebido o batismo no Espírito Santo, vem e
mantenha a chama viva sendo reenchido para que você possa
continuar servindo a Cristo e testemunhando no poder do Espírito
Santo.
[MT]
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Vocês Têm Recebido o Espírito Santo
Quando Creram?

O Sermão em uma Sentença: Você pode receber o Espírito Santo
como fizeram os doze discípulos em Éfeso.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam cheios e reenchidos com
o Espírito Santo.
O Texto: Atos 19.1-7 (Almeida Ferreira).
Introdução
1. Quando Paulo veio à Éfeso, ele descobriu uma cidade cheia de
idolatria e imoralidade. (Eles adoravam Artemis, a deusa da
fertilidade que tinha muitos seios).
2. O plano de Paulo era alcançar Éfeso, e toda a Ásia Menor, com o
evangelho (veja At 19.10).
3. Ele começou fazendo uma pergunta...
I.

A PERGUNTA DE PAULO
A. Paulo perguntou, “Vocês receberam o Espírito Santo depois
que creram?”
B. Porque Paulo fez esta pergunta? O que o levou a pensar que
eles não tinham recebido o dom prometido? O que eles
fizeram, ou não fizeram, que causou a pergunta?
1. Talvez fosse seu comportamento ou conversa.
2. Talvez fosse seu culto.
3. Talvez Paulo sentisse no seu espírito.
4. Embora Paulo os considerasse como verdadeiros crentes,
ele sabia que era necessário algo mais nas suas vidas.
5. Seu entendimento e experiência com o Espírito Santo
estavam em falta.
C. Teria como alguém reconhecer o Espírito na sua vida?

II.

A RESPOSTA DOS DOZE DISCÍPULOS.
A. Os doze responderam, “Nem sequer ouvimos que existe o
Espírito Santo!”
1. Eles não estavam cientes do poder que o Espírito tinha
para ajudá-los.
2. Nem dos dons que Ele tinha para lhes dar.
3. Nem da direção que Ele tinha para eles.
4. Nem sabiam que Ele existia.
B. Como você responderia a pergunta de Paulo?
1. Como os Efésios?
2. Suas ações causariam as pessoas a perguntarem,
”Recebeu o Espírito santo depois que creu?”
3. Nós, como dito Pentecostais, abraçamos completamente o
ministério do Espírito Santo?
C. Você está preparado para receber Seu poder para viver hoje?
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III. A AÇÃO DE PAULO.
A. Ele orou para eles receberem o Espírito Santo (At 19.6).
B. Eles receberam o Espírito Santo como os 120 discípulos no Dia
do Pentecostes (At 2.1-4).
1. Isto foi 25 anos depois do Pentecostes.
2. Nós podemos ainda receber o Espírito Santo da mesma
forma hoje.
IV. NOSSA RESPOSTA HOJE.
A. Nós podemos receber a mesma experiência hoje!
1. Da mesma maneira (At 2.38-39).
2. Com a mesma evidência (At 2.4; 19.6).
3. Para o mesmo propósito (At 1.8).
B. Mas porque nós precisamos esta experiência?
1. Nós vivemos em uma sociedade corrompida como aquela
de Éfeso.
2. Nós precisamos ter o poder do Espírito para sermos
testemunhas efetivas para Cristo.
3. Além disso, nós precisamos do poder do Espírito para ter
um profundo e íntimo relacionamento com Cristo – para
que Cristo possa ser conhecido e exaltado em nossas
vidas.
C. Nada disso acontecerá até que nós sejamos batizados no
Espírito Santo (Lc 24.49; At 1.4-8).
1. Aconteceu aos discípulos no Pentecostes.
2. Aconteceu aos doze discípulos em Éfeso.
3. Pode acontecer contigo hoje.
Conclusão e Apelo
1. Prepare seu coração diante Deus.
2. Vem em fé e expectativa.
3. Pede a Deus para lhe encher (Lc 11.13).
[KK]
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O Espírito Santo Capacita

O Sermão em uma Sentença: Se você for batizado no Espírito Santo,
você receberá poder para ser uma testemunha de Cristo.
O Propósito do Sermão: Para que crentes possam entender e receber
o poder transformador do Espírito Santo.
O Texto: Atos 1.8.
Introdução
1. Agora, como no livro de Atos, o poder do Pentecostes ajuda mais a
espalhar o evangelho do que qualquer outra coisa.
a. Não é acidente que o maior avanço missionário no mundo hoje
vem dos Pentecostais.
b. E mesmo assim, muitos não compreendem a natureza desta
experiência.
c. Esta falta de compreensão impede nosso testemunho.
2. Nesta mensagem nós vamos procurar entender a natureza e o
propósito do poder Pentecostal.
3. Vamos olhar em três coisas que Jesus ensinou sobre o poder do
Espírito em Atos 1.8.
I.

JESUS PROMETEU A PROVISÃO DO ESPÍRITO.
A. Que tipo de poder Jesus prometeu no verso 8?
1. Ele não estava falando sobre autoridade (Grego: exousia,
v. 7), mas sobre a habilidade (Grego: dunamis, v. 8).
2. Jesus estava prometendo poder para realizar a obra!
B. Jesus sabia que estes crentes não estavam prontos para ir ao
mundo na sua própria força ou poder.
1. Ele já tinha lhes dado Sua autoridade (Lc 9.1); agora, eles
precisavam um poder que podia transformá-los!
2. Este poder iria capacitá-los da maneira que eles
precisavam ser capacitados a fim de realizar a obra que
Jesus os tinha chamado a realizar!
3. Nós precisamos deste mesmo poder hoje.
C. O batismo no Espírito é uma experiência real, notável!
1. É diferente e separada da salvação!
2. Estas pessoas já tinham recebido o Espírito no novo
nascimento (Jo 20.22).
3. Eles já tinham o Espírito Santo; em breve o Espírito Santo
os teria!
4. Nós também precisamos do toque do Espírito hoje!

II.

JESUS EXPLICOU A NOVA POCISÃO DOS DISCÍPULOS.
A. Jesus estava prometendo transformação.
1. Nota que Jesus disse que eles ‘SERIAM’ Suas
testemunhas.
a. A ênfase não está somente em fazer, mas ser!
b. Isto inclui uma transformação de caráter.
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2.

Em Atos, as pessoas ministraram através de vidas
transformadas.
a. Pedro é um exemplo principal (Compare Mt 26.69-75
com At 2.14 e seguindo).
3. A primeira obra o Espírito é nos transformar!
a. É por isso que o batismo no Espírito Santo é tão
importante para os crentes!
B. Jesus também estava preocupado com o testemunho.
1. O batismo dos discípulos resultou num testemunho
poderoso.
2. Este testemunho incluiu...
a. Proclamação poderosa (At 2.14-40).
b. Sinais e maravilhas poderosas (At 2.43).
c. Comunidade poderosa (At 2.44-47).
3. Tudo serviu como um testemunho poderoso para os
perdidos!
III. JESUS REVELOU A COLOCAÇÃO DO ESPÍRITO.
A. Este poder achará sua expressão tática (ou estratégica).
1. Envolve tanto colocação como prática.
2. O poder do Espírito deveria ser sentido em quatro lugares
estratégicos de testemunho:
a. Em nossos lares.
b. Em nossas aldeias, povoados ou cidades (Jerusalém).
c. Em cidades e aldeias vizinhas (Judéia e Samaria).
d. Ao redor do mundo (aos confins da terra).
3. Deus toma Seu povo, enche-os com Seu poder e, então,
os espalha num mundo que desesperadamente precisa ver
vidas transformadas!
B. Este poder também se relaciona ao tempo.
1. A Grande Comissão não somente se estende aos “confins
da terra” (At 1.8), mas “até o fim dos tempos” (Mt 28.20).
2. Este batismo no Espírito Santo não era somente para os
santos do primeiro século, era para todos os crentes, por
todo tempo, até a volta de Jesus! (At 1.11; 3.19-20).
3. É para nós hoje!
C. No Pentecostes, “todos ficaram cheios do Espírito Santo”.
1. Foi dito a todos eles para esperarem até que viesse a
promessa.
2. Nós, também, precisamos “esperar até sermos revestidos
do poder do alto” (Lc 24.49).
Conclusão e Apelo
1. O poder do Espírito o transformará em uma testemunha de Cristo.
2. O transformará para que possa transformar seu mundo.
3. Você gostaria de receber este poder? Vem, agora, para ser cheio.
[DWM]
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As Instruções Pessoais de Jesus
Sobre como Receber o Espírito.

O Sermão em uma Sentença: Jesus nos disse como receber o Espírito
Santo.
O Propósito do Sermão: Que crentes recebam o batismo no Espírito
Santo.
O Texto: Lucas 11.9-13.
Introdução
1. Jesus disse aos Seus discípulos como eles podem receber o
Espírito Santo.
2. Nota que Jesus está dirigindo Seu ensinamento, não para
pecadores, mas para Seus discípulos.
a. v. 1 “discípulos”.
b. v. 13 “filhos”.
3. Jesus nos dá três instruções sobre o receber do Espírito Santo.
I.

NÓS PRECISAMOS PEDIR.
A. Nós somos instruídos três vezes a “pedir”. (vv. 9, 10, 13).
B. Precisa pedir em fé. (Mc 11.24).
C. Nós pedimos, Ele dá, nós recebemos pela fé. (vv. 9-10).

II.

NÓS PRECISAMOS SER SÉRIOS.
A. Além de pedir, nós precisamos “buscar” e “bater” (v. 9).
1. Infere seriedade.
B. Nós precisamos ter sede e fome de Deus. (Mt 5.6; Jo 3.37).
C. Ilustração: A história do amigo persistente. (vv. 5-8).

III. NÓS NÃO DEVERÍAMOS TER MEDO.
A. Algumas pessoas estão com medo...
1. ...de Deus: Ele não irá recebê-las.
2. ...de uma experiência falsa ou diabólica.
3. Jesus alivia a ambos.
B. Não tenha medo de Deus.
1. Porque Ele é um Pai Celestial amoroso.
C. Não tenha medo de uma experiência falsa, porque Deus...
1. ...não lhe dará uma cobra se você pedir um peixe.
2. ...não lhe dará um escorpião se você pedir um ovo.
3. ...não lhe dará uma experiência falsa.
Conclusão e Apelo
Vem e recebe o Espírito hoje.
Peça e será dado.
Busque e você encontrará.
Bata e a porta será aberta.
[DRM]
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17 Jesus, Aquele que Batiza
no Espírito Santo

O Sermão em uma Sentença: Olhe para Jesus para ser batizado no
Espírito.
O Propósito do Sermão: Que crentes venham a Jesus para serem
batizados no Espírito Santo.
O Texto: Lucas 3.16.
I.

JESUS É AQUELE QUE BATIZA NO ESPÍRITO SANTO.
A. Nós deveríamos olhar para Jesus, não somente como nosso
Salvador e Aquele que cura, mas, também, como Aquele que
batiza no Espírito Santo.
B. O único sinal do Messias mencionado em todos os quatro
evangelhos é que Ele batiza no Espírito Santo (Mt 3.11; Mc 1.8;
Lc 3.16; Jo 1.33).
C. Olhe para Jesus hoje como Aquele que batiza no Espírito Santo.

II.

NÓS PRECISAMOS NOS PREPARAR PARA RECEBER ESTE
BATISMO DE JESUS.
A. Precisamos nos preparar espiritualmente (At 2.38).
1. Precisamos nascer de novo.
2. Precisamos confessar e abandonar qualquer pecado habitual.
B. Precisamos nos preparar mentalmente.
1. Não deveríamos deixar nenhuma informação errada nos
confundir.
2. Em vez disso, precisamos crer no que a Bíblia ensina:
a. O batismo no Espírito Santo está disponível hoje (At
2.14-17).
b. O batismo no Espírito Santo é para todos os crentes
(At 3.38-39).
c. Falar em línguas como o Espírito capacita é a evidência
física inicial do batismo no Espírito Santo (At 2.4).
d. Muitos outros maravilhosos resultados seguirão (poder
para testemunhar; relacionamento mais íntimo com
Deus; dons do Espírito; poder sobre satanás, etc.).
e. A experiência precisa ser mantida (Ef 5.18).
C. Nós precisamos nos preparar emocionalmente.
1. Nossos corações precisam estar preparados para receber.
2. Nós precisamos querer ser batizados no Espírito Santo (Mt
5.6; 6.33; Jo 7.37-39).
3. Nós precisamos crer que Jesus irá nos batizar com o
Espírito Santo (At 1.4-5; Mc 11.24).

Conclusão e Apelo
Você está pronto para ser batizado no Espírito Santo? Então vem a
Jesus, Aquele que batiza no Espírito Santo, e deixa Ele lhe batizar hoje.
[JWL]
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Jesus, Salvador e Aquele Que Batiza

O Sermão em uma Sentença: Você pode encontrar Jesus hoje como
seu Salvador e Aquele que Batiza no Espírito Santo.
O Propósito do Sermão: Que pecadores possam vir à Cristo para
serem salvos e que crentes possam vir à Cristo para serem
capacitados para testemunharem.
O Texto: João 1.29-34.
Introdução
1. Em nosso texto, João Batista anunciou os dois grandes papéis de
Jesus: (Ele é...)
a. “o Cordeiro que tira o pecado do mundo” (v. 29).
b. “Aquele que batiza no Espírito Santo” (v. 33).
2. Hoje você deveria chegar a conhecê-lO tanto como Salvador como
Aquele que batiza!
a. Ele se tornou seu Salvador na Cruz... quando Ele se deu como
sacrifício para os pecados da humanidade.
b. Ele tornou Aquele que batizou no Pentecostes... quando Ele
derramou do Seu Espírito sobre Sua igreja para capacitá-la a
levar a mensagem de salvação à toda a humanidade.
3. Esta mensagem vai olhar para as duas obras de Jesus e o que elas
significam para nós hoje.
I.

CONHEÇA JESUS, O SALVADOR DO MUNDO.
A. Ele é o Cordeiro de Deus.
1. A declaração de João: “Olha, o Cordeiro de Deus...” (Jo
1.29).
2. Como o Cordeiro de Deus, Jesus é a provisão de Deus
para nossos pecados (1 Jo 2.2).
3. Ele quer que todos se salvem (2 Pe 3.9).
B. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida (2 Pe 3.9).
1. Ele morreu em nosso lugar (2 Co 5.21).
2. Ele morreu para todos nós (1 Jo 2.2).
C. Receba-O hoje como Salvador. (Como?)
1. Através do arrependimento e fé (Mc 1.15; At 20.21).
2. Arrepender dos seus pecados (At 3.19; At 17.30).
3. Põe sua fé em Cristo somente para salvação (At 16.31).

II.

CONHEÇA JESUS, AQUELE QUE BATIZA NO ESPÍRITO
SANTO.
A. Ele é o Doador do Espírito.
1. A declaração de João: v 33 “ele é o que batiza com o...”
2. Como Aquele que batiza no Espírito Santo, Ele capacita
Seu povo para pregar a mensagem de salvação.
a. Antes do Pentecostes (At 1.8).
b. No Pentecostes (At 2.4, 41, 47).
c. Depois do Pentecostes (At 4.31,33).
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3. Ele quer que todos ouçam (Lc 24.47).
B. Ele deu Seu Espírito para que nós pudéssemos ter poder.
1. Todos que tem sido salvos têm sido comissionados como
Suas testemunhas (Lc 24.48).
2. Todos precisam poder (Lc 24.49).
3. Todos têm sido ordenados a receberem o Espírito (At 1.45).
C. Receba-O como Aquele que batiza hoje. (Como?)
1. Peça em fé (Lc 11.9-13).
2. Receba pela fé (Lc 11.10; Mc 11.24).
3. Declare em fé (At 2.4; Jo 7.37-39).
Conclusão e Apelo
Vem a Jesus, agora, como seu Salvador e como Aquele que batiza
no Espírito Santo!
[DRM]
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19 Jesus lhe Encherá com o Espírito Santo
Para Que Possa Testemunhar

O Sermão em uma Sentença: A prioridade de Cristo para cada crente
é que eles sejam cheios com o Espírito e capacitados para
testemunhar dEle.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam cheios com poder para
testemunhar.
O Texto: Atos 1.8.
Introdução
1. Jesus veio a este mundo como homem para dois propósitos
principais. João Batista anunciou estes dois propósitos (Jo 1.29-34).
a. Para dar salvação e perdão dos pecados.
b. Para nos encher com o Espírito para que possamos pregar o
evangelho.
2. Conforme Atos 1.8, o propósito do batismo no Espírito Santo é dar
aos crentes o poder para serem testemunhas de Cristo.
3. Cada crente precisa ser uma testemunha de Cristo e para isso,
precisa ser cheio e permanecer cheio com o Espírito para que seja
capacitado para cumprir a ordem de Cristo, de testemunhar.
4. Bem no fim do tempo de Jesus na terra, Ele enfatizou
repetidamente a prioridade de receber o poder do Espírito Santo e
de testemunhar dEle.
5. Vamos olhar três fatos poderosos que provam que a prioridade de
Jesus para cada crente é ser cheio do Espírito Santo e começar a
testemunhar dEle.
I.

NA NOITE ANTES QUE JESUS FOI CRUCIFICADO, ELE FALOU
DA VINDA DO ESPÍRITO E COMO OS APÓSTOLOS
PRECISAVAM TESTEMUNHAR DELE.
A. Na noite em que Jesus foi traído, Ele falou repetidamente com
os apóstolos sobre a vinda do Espírito Santo e o que o Espírito
faria com eles (João 13-17).
B. Ele disse que eles fariam as mesmas obras que Ele fez e até
obras maiores (significando mais delas) porque Ele estava indo
para o Pai (Jo 14.12).
1. O significado é que Ele estava indo para o Pai para que o
Espírito pudesse vir no Seu lugar (Jo 16.7-8).
C. Ele os prometeu enviar o Espírito Santo se eles obedecerem ao
Seu mandamento (Jo 14.15-20).
1. O mandamento para esperar em Jerusalém viria depois da
Sua ressurreição.
2. Ele disse que o Espírito, que agora estava com eles,
entraria neles (v.17).
D. Poucos momentos depois, Jesus de novo falou sobre a vinda
do Espírito e desta vez ele disse aos discípulos que, como
resultado, eles precisavam começar a testemunhar (Jo 15.26).
50

II.

NA NOITE DA SUA RESURREIÇÃO, JESUS ORDENOU AOS
SEUS DISCÍPULOS A SEREM CHEIOS DO ESPÍRITO E DE
TESTEMUNHAREM (Jo 20.19-22).
A. No dia em que Jesus ressuscitou, Ele apareceu aos apóstolos,
e a primeira coisa que Ele lhes falou foi sobre sua comissão de
serem Suas testemunhas (v. 21).
B. Ele soprou sobre eles e disse, “Recebei o Espírito Santo.” (v. 22).
C. Nós vimos como, logo antes da Sua morte, Jesus falou com
Seus discípulos sobre ser cheios do Espírito e sobre
testemunhar, e imediatamente depois da Sua ressurreição, Ele
faz o mesmo.

III. ANTES QUE SUBISSE AO CÉU, JESUS OREDENOU A SEUS
SEGUIDORES A NÃO DEIXAREM JERUSALEM ATÉ QUE
TIVESSEM SIDO BATIZADOS NO ESPÍRITO SANTO E
CAPACITADOS PARA TESTEMUNHAREM (Lc 24.46-49; At 1.4-5).
A. Lucas anota cada uma destas ocasiões quando Jesus deu esta
ordem aos Seus discípulos. Estas foram as últimas palavras de
Jesus e mostram Sua prioridade para com Seus seguidores.
1. O propósito de Jesus para nós, os crentes, é que
testemunhemos dEle.
2. É por isso que Sua prioridade para nós é que sejamos
cheios do Espírito para que nós tenhamos o poder para
cumprir Sua missão.
B. Se nós amamos nosso Senhor, vamos ouvir e obedecer a Sua
ordem de buscar o batismo no Espírito.
C. Aqueles primeiros discípulos que ouviram Jesus enfatizar
repetidamente sua necessidade da plenitude do Espírito
obedeceram a Sua ordem e esperaram em Jerusalém (At 1.12,
14).
D. Dez dias depois, no dia do Pentecostes, a promessa se
cumpriu e Deus derramou do Espírito Santo sobre todos
aqueles que obedeceram e estavam buscando o poder do
Espírito.
E. Depois que os discípulos foram cheios do Espírito no dia do
Pentecostes, Pedro proclamou que este dom do Espírito agora
é disponível para todos que se arrependem e colocam sua fé
em Cristo (At 2.38-39).
Conclusão e Apelo
1. Desde aquele tempo, Jesus tem procurado pessoas que crerão e
aceitarão Seu dom do Espírito Santo.
2. Se você crer e está disposto a entregar sua vida para testemunhar
de Cristo, você também será cheio do Espírito Santo.
3. Vem agora em fé e começa a pedir a Jesus para enchê-lo com o
Espírito Santo.
[MT]
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20 Água Viva
O Sermão em uma Sentença: Cristo tem convidado a todos que estão
sedentos pelo poder e pela presença de Deus a vir e serem cheios
do Seu Espírito.
O Propósito do Sermão: Ver as pessoas batizados no Espírito Santo.
O Texto: João 7.37-39.
Introdução
1. Muitas pessoas almejam uma experiência espiritual que seja real,
que irá satisfazer seus corações e que lhes encherá com poder,
propósito e paz.
2. As pessoas procuram em muitos lugares, tentando satisfazer este
desejo.
3. Em João 7, Jesus estendeu um convite a todos aqueles que estão
procurando por algo para preencher este almejo nas suas vidas
para virem a Ele e para receberem o dom que Ele dará o qual
realmente satisfará.
4. Vamos olhar o convite que Jesus tem feito. Leia o texto.
I.

JESUS OFERECEU O DOM DA ÁGUA VIVA.
A. O que é o Dom?
1. Água viva é uma imagem do Espírito Santo (v. 39).
2. A referência é especificamente ao derramamento do
Espírito Santo no dia do Pentecostes (v. 39).
3. O convite é para vir e beber, i.e. para receber a presença e
poder do Espírito dentro de nós.
4. Deus tinha prometido este dom em Joel 2.28-29:
“Derramarei meu espírito”.
5. Logo antes que Jesus subiu ao céu, Ele confirmou que a
promessa em breve seria cumprida (At 1.4-5).
6. O dom da água viva é um dom do poder de Deus para que
aqueles que o recebem possam servir o plano de Deus de
edificar Seu reino (At 1.8).
7. No Pentecostes, a água viva foi derramada (At 2.1-4).
B. Para quem é este dom?
1. O dom do Espírito Santo é para todo o povo em todo lugar.
2. Jesus disse, “se ALGUÉM tem sede, vem a mim”, e de
novo, “QUEM crê em mim”.
3. No dia do Pentecostes, todos aqueles que estavam reunidos
foram cheios. Pedro, mais tarde, disse que o dom era “para
todos quantos nosso Senhor Deus chamar” (At 2.39).
4. O dom do Espírito é para você. Você pode recebê-lo hoje.

II.

O RESULTADO DE RECEBER O DOM DA ÁGUA VIVA.
A. Água viva satisfaz a sede da alma.
1. A água que Jesus oferece é viva. É o dom do próprio Espírito
de Deus que nos enche com a vida e o poder de Cristo.
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2.

A presença e obra do Espírito em nós resultarão em...
a. O fruto do Espírito (Gl 5.22-23).
b. Poder para vencer o pecado (Gl 5.16).
c. Segurança de que você é um filho de Deus (Rm 8.15-16).
d. Garantia da nossa futura redenção (Ef 1.13-14).
B. Água viva nos enche com o poder para abençoar os outros (Jo
7.38).
1. Jesus disse que rios de água viva fluirão de dentro de
você.
2. O propósito de Deus em enchê-lo é para que o poder do
Espírito flua de você trazendo vida aos outros na medida
em que você testemunhe.
3. Era disso que Jesus estava se referindo em Atos 1.8.
4. Cristo quer que sua vida seja um canal através da qual o
Espírito possa fluir para trazer vida para aqueles que estão
mortos no pecado.
C. O plano de Deus é que a água viva seja uma experiência
contínua (Jo 7.38).
1. A presença do Espírito deve ser um rio fluindo
continuamente.
2. É por isso que depois de ser cheio do Espírito, o Novo
Testamento constantemente nos encoraja a andar no
Espírito e a viver pelo Espírito (Gl 5.25: “Se vivemos em
Espírito, andemos também em Espírito”).
3. Não existe nada mais importante para seu sucesso em
servir a Deus do que ser continuamente cheios do poder do
Espírito.
III. NÓS PRECISAMOS IR À FONTE DE ÁGUA VIVA.
A. Jesus é a fonte de Água Viva: “Venha a mim” (Jo 7.37).
1. Ele é a fonte porque o Espírito Santo é Seu Espírito.
B. Já que Jesus é a fonte do Espírito, nós precisamos ir a Ele para
receber. Ele é o Único que pode dar o dom.
C. Jesus disse, “Se você tem sede, vem a mim”.
1. Como fazemos isso?
2. Pela fé nEle. Jesus disse: “Quem crer em mim”.
D. Por último, nós precisamos crer que Ele irá nos encher com o
Espírito Santo.
1. Jesus convidou abertamente qualquer um a vir a Ele e
beber. Ele quer nos encher.
2. Acredite na palavra de Jesus. Creia nEle e estenda sua
mão na Sua direção e Ele o encherá.
Conclusão e Apelo
Se você tiver sede por Deus, o convite de vir e de beber é para
você. Vem e seja cheio hoje.
[MT]
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21

A Coisa Mais Importante na Igreja Hoje

O Sermão em uma Sentença: O batismo no Espírito Santo é uma
experiência vital para cada Cristão.
O Propósito do Sermão: Que crentes possam ser batizados no
Espírito Santo.
O Texto: Atos 1.1-8
Introdução
1. Qual é a coisa mais importante na igreja hoje?
2. A coisa mais importante na igreja hoje é que cada membro seja
poderosamente batizado no Espírito Santo.
I.

CINCO RAZÕES QUE EU CREIO QUE O BATISMO NO
ESPÍRITO SANTO É A COISA MAIS IMPORTANTE NA IGREJA
HOJE.
A. Foi a última mensagem de Jesus à igreja.
1. Jesus poderia ter falado sobre muitas coisas...
a. Crescimento da igreja, relacionamentos, dízimos...
2. Ele escolheu falar sobre a necessidade de ser capacitado
pelo Espírito (At 1.8).
B. Foi a primeira mensagem de Paulo aos crentes em Éfeso (At
19.1-7).
1. O plano de Paulo foi alcançar os Efésios e toda a Ásia
Menor com o evangelho (At 19.10).
2. A primeira mensagem de Paulo aos discípulos Efésios foi,
“Vocês receberam o Espírito Santo quando creram?”
3. Se eles fossem participar em alcançar Éfeso e Ásia Menos,
eles precisavam ser capacitados pelo Espírito.
C. Até Maria, a mãe de Jesus, precisava ser batizada no Espírito
Santo.
1. Ela esperou com os outros para receber o Espírito no
Pentecostes (At 1.13-14).
2. Lembra, ela foi escolhida de todas as mulheres para dar à
luz o Cristo (Lc 1.28, 35).
3. Ela ainda precisava ser batizada no Espírito Santo; quanto
mais nós!
D. É a única promessa na Bíblia referida como a Promessa do Pai.
1. Leia: Atos 1.4 (Ferreira de Almeida). Nota a palavra “a”.
2. Indica que o batismo no Espírito Santo é uma experiência
especial e importante de Deus.
E. Jesus mesmo escolheu ministrar somente através do poder e
unção do Espírito Santo.
1. Ele foi capacitado no Seu batismo nas águas (Lc 3.21-22),
então, no próximo verso “Ele começou Seu ministério”.
2. Ele começou Seu ministério no poder do Espírito (Lc 4.14,
16-19).
3. Ele realizou Seu ministério no poder do Espírito (At 10.38).
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4.

F.
II.

Ele assim fez para que Ele pudesse ser um exemplo para
nossos ministérios (Jo 14.26).
Cada um destes fatos demonstra a importância do batismo no
Espírito Santo.

UMA PERGUNTA: POR QUE O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO
É TÃO IMPORTANTE PARA A VIDA CRISTÃ?
A. Para o Cristão é a fonte de poder para a vida e o serviço (At
1.8).
1. A última ordem de Jesus: “Ficai, porém, na cidade de
Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder” (Lc
24.49; At 1.4-5).
B. Sendo batizado no Espírito Santo vai afetar cada área da sua
vida Cristã.
1. Seu testemunho de Cristo (At 1.8; 4.31).
2. Seu entendimento da Palavra (Jo 14.26; 16.13).
3. Seu amor por Deus e aos outros (Rm 5.5).
4. A maneira em que você cultua a Deus (Jo 4.23).
5. Sua vida de oração (Ro 8.26-27).
6. Sua luta com a tentação e o pecado (Rm 8.4-8).

III. AQUI ESTÁ COMO VOCÊ PODE SER CHEIO HOJE.
A. Peça para Deus lhe encher (Lc 10.9, 13).
B. Receba o dom pela fé (Lc 11.10; Mc 11.24).
C. Sinta Sua presença vinda sobre você e lhe enchendo (At
10.44).
D. Fale em fé permitindo o Espírito lhe dar as palavras (At 2.4).
Conclusão e Apelo
1. O batismo no Espírito Santo é a experiência mais importante que
um Cristão pode receber.
2. Vem agora para ser cheio com o Espírito.
[DRM]
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22 Nosso Deus Generoso
O Sermão em uma Sentença: Deus dá generosamente do Seu Espírito
para qualquer que pede.
O Propósito do Sermão: Que crentes possam ser cheios do Espírito e
compromissados a pregar o evangelho a todo o povo.
O Texto: Atos 10.34-47.
Introdução
1. Nosso texto conta a história do derramamento generoso do Espírito
vindo de Deus sobre os gentios.
2. Centraliza em duas pessoas: Pedro, um Judeu, e Cornélio, um
Gentio.
a. O Espírito preparou ambos para seu encontro.
b. Ele preparou a fé de Cornélio.
c. Ele tratou dos preconceitos de Pedro.
3. Esta história demonstra a grande generosidade do nosso Deus em
três maneiras:
I.

DEUS NÃO MOSTRA PARCALIDADE A NENHUMA PESSOA OU
POVO.
A. Deus ensinou esta lição a Pedro.
1. Ele deu uma visão a Pedro (At 10.9-16).
2. Pedro concluiu: “Deus mostrou- me que a nenhum homem
chame comum ou imundo” (v 28).
B. Nós nunca devemos esquecer que Deus ama todo mundo.
1. Ele não favorece um grupo acima de outro grupo.
2. Ele ama tanto os Judeus como os Gentios.
3. Ele ama até aqueles que O rejeitam!
4. Graças a Deus, Ele tem, com generosidade, incluído você
e eu.
C. Então, nós que O representamos não deveríamos mostrar
parcialidade.
1. Nós precisamos amar todas as pessoas.
2. Nós precisamos compartilhar com generosidade o
evangelho a todas as pessoas.

II.

DEUS DERRAMA DO SEU ESPÍRITO SOBRE TODAS AS
PESSOAS.
A. Em nossa história, Deus derramou do Seu Espírito sobre todos
que estavam presentes – tanto Judeus com Gentios.
1. Pedro lhes falou de como Deus ungiu Jesus com o Espírito
Santo (v 38).
2. v 44: “E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o
Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra”. (Isto
incluiu os irmãos Judeus junto com Pedro como também
tantos Gentios quantos reuniram na casa de Cornélio.)
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3.

Os homens Judeus ficaram maravilhados por Deus ter
derramado o Espírito “também sobre os Gentios” (v 45).
4. Eles sabiam que tinham sido cheios porque “os ouviam
falar línguas, e magnificar a Deus”.
B. Nota como o poder do Espírito é muito prático:
1. Jesus “andou fazendo o bem, e curando a todos os
oprimidos do diabo” (v 38).
2. Pedro, que uma vez era temeroso, agora está pregando
com poder.
3. Isto é conforme a promessa de Jesus em Atos 1.8.
C. Nós recebemos este poder quando nós somos batizados no
Espírito Santo.
1. Para pregar o evangelho a todos.
2. Para realizar milagres, curas e libertações.
3. Para implantar igrejas.
III. DEUS NOS MANDA PREGAR PARA TODAS AS PESSOAS.
A. No seu sermão, Pedro disse,
1. “Nós somos testemunhas de todas as coisas que Ele fez”
(v 39).
2. “E nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que
por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos.” (v 42).
B. Nós somos testemunhas de Cristo para todas as pessoas (At
1.8).
1. Nós precisamos pregar o evangelho a todos.
2. Nós precisamos pregar o evangelho em todo lugar.
C. Porque todos serão julgados, todos precisam ouvir a verdade (v
42).
1. Nós não temos todo o tempo do mundo para realizar a
tarefa – Jesus está voltando!
2. Nós precisamos pregar o evangelho agora.
3. Nós precisamos ir no poder do Espírito Santo (At 1.8)
Conclusão e Apelo
1. Vem e seja cheio para que você possa receber poder para levar o
evangelho aos perdidos.
2. Nosso generoso Deus irá graciosamente derramar do Seu Espírito
sobre você hoje.
[EL]
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23 O Poder da Promessa
O Sermão em uma Sentença: Cada um de nós precisa receber a
promessa do Espírito como profetizada pelo profeta Joel.
O Propósito do Sermão: Que crentes possam ser cheios do Espírito
Santo.
O Texto: Joel 2.28-29.
Introdução
1. O que preferia ser: saudável ou desnutrido, pobre ou vivendo em
abundancia, são ou incompleto, não informado ou com
conhecimento, preparado ou despreparado, não efetivo ou com
uma força poderosa contra o diabo?
2. Nosso texto endereça estes assuntos importantes.
3. Joel profetizou a vinda do Espírito Santo sobre toda carne.
4. Vamos olhar nessa promessa.
I.

A PROMESSA NA HISTÓRIA SAGRADA.
A. No Velho Testamento, o Pentecostes foi conhecido como a
“Festa das Semanas” (Ex 34.22).
1. Acontecia cinqüenta dias depois da Festa da Páscoa.
2. Pentecostes significa “cinqüenta”.
B. Também foi chamado de a Festa das Primícias (Ex 23.16, 19).
1. Celebrava a dedicação das primícias da ceara de cevada.
2. No Pentecostes, Deus capacitou a igreja pela primeira vez
para um tipo diferente de ceara – uma ceara mundial de
almas para o reino de Deus (At 1.4-5, 8; 2.1-13).
C. Foi um cumprimento da Profecia de Joel (Joel 2.28-29).
1. Pedro citou Joel no Pentecostes (At 2.17-18).
2. Hoje ao recebermos o Espírito vai resultar em...
a. Dons proféticos em operação.
b. Uma plenitude abrangente do Espírito.
c. Santidade, obediência e justiça.
d. Uma reverência mais profunda por Deus.
e. Uma consagração maior a Deus e a Sua obra.
f. Um amor mais ativo por Jesus, Sua palavra, e pelos
perdidos e,
g. Poder para testemunhar e viver a vida Cristã!
D. Como resultado de ser cheio do Espírito, os discípulos falaram
numa língua desconhecida (At 2.4; 10.46; 19.6).
1. Nós podemos esperar fazer o mesmo hoje.
2. É um sinal de que nós temos sido ungidos como
testemunhas de Cristo capacitadas pelo Espírito.

II.

A PROMESSA NA HISTÓRIA RECENTE.
A. Deus começou derramar do Seu Espírito novamente em 1906
num lugar chamado a Missão de Azusa Street em Los Angeles,
Califórnia, EUA.
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1.

O avivamento foi liderado por um Africano Americano
chamado William J. Seymour.
2. Ele pregou sobre o batismo no Espírito Santo.
3. O resultado foi o grande “Avivamento de Azusa Street”.
B. O avivamento que começou em Azusa se espalhou ao redor do
mundo, para que hoje mais de 600 milhões de pessoas
mundialmente estão abraçando a promessa do Espírito.
Nota do redator: Você pode ler a história sobre William J. Seymour e o
Derramamento em Azusa Street e como impactou a África no livro,
From Azuza to Africa to the Nations, (De Azusa a África às Nações).
Você pode fazer download deste livro de graça na web site Atos na
África: http://www.decadeofpentecost. Org/e-books.htm
III. A PROMESSA NA HISTÓRIA PESSOAL.
A. Cada um de nós precisa tornar a promessa do Espírito Santo
uma parte da nossa própria história pessoal.
B. Se assim fizermos, grandes benefícios virão às nossas vidas,
tais como...
1. Poder sobre os demônios (Mt 12.28; Ef 6.12).
2. Maior sensibilidade ao Espírito (Is 30.21).
3. Maior testemunho de Deus.
a. O propósito maior para o batismo no Espírito Santo é
poder para testemunhar (At 1.8).
b. Cristo quer que sejamos Suas testemunhas em cada
área das nossas vidas.
c. Nós precisamos nos tornar tão identificados com
Cristo, que Ele seja visto em nós por todos com quem
temos contato!
Conclusão e Apelo
1. Cada um de nós precisa do poder do Espírito para nos transformar
e capacitar como testemunhas de Cristo.
2. Cada um de nós precisa nosso Pentecostes pessoal.
3. Vem agora e recebe o “Poder da Promessa” na sua própria vida
hoje.
[KK]
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24

Oração que Faz Descer o Espírito

O Sermão em uma Sentença: Nós podemos orar de tal forma que irá
fazer descer o Espírito em nossas vidas e em nossos cultos na
igreja resultando num testemunho poderoso inspirado pelo Espírito.
O Propósito do Sermão: Que crentes orem a Deus e experimentem o
poder do Seu Espírito dando-lhes ousadia para testemunhar de
Cristo.
O Texto: Atos 4.23-31.
Introdução
1. Em Atos, a oração é ligada intimamente com o receber do Espírito.
(Exemplos: At 1.14; 8.17; 9.11; 10.2,9; 19.6).
2. Nosso texto é o único exemplo relatado onde nós temos o conteúdo
das suas orações.
3. Foi uma oração que fez descer um grande derramamento do
Espírito sobre o povo, resultando numa igreja capacitada e
multidões vindas ao Senhor.
4. Vamos observar mais de perto esta poderosa oração.
I.

FOI UMA ORAÇÃO COM “TODOS PARTICIPANDO”.
A. A oração não foi liderada por uma pessoa enquanto todos
silenciosamente davam seu consenso.
B. Cada pessoa foi um participante ativo na oração (v 24).
C. Se nós quisermos ver o Espírito derramado poderosamente em
nosso meio, todos nós precisamos estar envolvidos em
oração.

II.

FOI UMA ORAÇÃO CENTRADA EM DEUS.
A. Diferente da maioria das nossas orações hoje que focaliza nas
nossas próprias necessidades e problemas, sua oração
focalizava no poder e soberania de Deus (vv 24b-25).
B. Oração que faz descer o poder do Espírito é uma oração
centrada em Deus.

III. FOI UMA ORAÇÃO QUE HONROU A CRISTO.
A. No centro da sua oração estava a vontade e obra de Cristo (vv
26-28).
B. Oração que faz descer o Espírito focaliza na vontade e obra de
Cristo.
IV. FOI UMA ORAÇÃO ORIENTADA A UMA MISSÃO.
A. Eles não pediram por livramento, mas por ousadia para cumprir
a missão de Deus (v 29).
B. Oração que faz descer o Espírito de Deus nas nossas vidas e
nos cultos das nossas igrejas é uma oração orientada a uma
missão.
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V. FOI UMA ORAÇÃO QUE INVOCAVA O ESPÍRITO.
A. Sua oração foi que o Espírito manifestasse Sua presença
através de sinais e maravilhas e que confirmasse o evangelho
que eles deveriam proclamar com ousadia (v 30). (Nota: A
“mão de Deus” é uma referência ao Espírito Santo), (veja: Ez
31.1; Lc 11.20; At 13.11).
B. Nós deveríamos pedir com ousadia o Espírito de Deus para nos
encher e manifestar Seu poder em nosso meio.
VI. FOI UMA ORAÇÃO CHEIA DE FÉ.
A. Eles esperavam completamente que Deus fosse ouvir e
responder sua oração.
B. Oração que faz descer o Espírito de Deus é uma oração cheia
de fé.
VII. FOI UMA ORAÇÃO QUE DEUS RESPONDEU.
A. Deus respondeu sua oração manifestando Seu poder e
enchendo-lhes com Seu Espírito, resultando num testemunho
ousado capacitado pelo Espírito (vv31, 33).
B. Nós, também, podemos esperar que Deus venha responder
nossa oração, enviando Seu Espírito, e nos capacitando como
Suas testemunhas.
Conclusão e Apelo
Vem, vamos orar para que o Espírito encha cada um de nós hoje.
[DRM]
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25 A Promessa Cumprida
O Sermão nem uma Sentença: Você pode receber a promessa do
Espírito Santo e ser capacitado para realizar a obra de Jesus.
O Propósito do Sermão: Que crentes possam ser cheios do Espírito e
capacitados para trabalhar para Deus.
Os Textos: Juízes 3.10-11; Joel 2.28-29; Atos 1.5
Introdução
1. No Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre pessoas
especiais em tempos especiais para propósitos especiais.
2. Exemplos do livro de Juízes:
a. Otoniel (Jz 3.10).
b. Gideão (Jz 6.34).
c. Jeftá (Jz 11.2).
d. Sansão (Jz 13.25; 14.6; 14.19; 15.14)
3. A promessa foi dada para que Deus pudesse usá-los para realizar
Sua obra.
I.

OS PROFETAS PROMETERAM QUE UM DIA DEUS IRIA
DERRAMAR SEU ESPÍRITO SOBRE TODA CARNE.
A. A Promessa para Joel (Joel 2.28-29).
B. A Promessa de João Batista (Lc 3.15-16).
C. A Promessa do próprio Jesus (At 1.5).

II.

A PROMESSA FOI CUMPRIDA PRIMEIRAMENTE NO DIA DO
PENTECOSTES (At 2.1-4).
A. Nota como...
1. O Espírito veio sobre todos eles (At 2.4).
2. Eles todos foram cheios e falaram em línguas (At 2.4).
3. Eles tornaram poderosas testemunhas para Jesus (At 2.14
em diante).
B. A Lição: O que Deus promete Ele cumpre!

III. A PROMESSA FOI CUMPRIDA VEZ APÓS VEZ POR TODO O
LIVRO DE ATOS.
A. É para todos os povos (At 2.28-29).
B. É para todos os lugares (At 1.8).
1. Cumprida de novo na Samaria (At 8.17-18).
2. Cumprida de novo na Cesaréia (At 10.44-46).
3. Cumprida de novo em Éfeso (At 19.6).
C. Cada derramamento resultou em testemunho.
IV. A PROMESSA FOI CUMPRIDA EM AZUSA STREET.
A. O Derramamento em Azusa Street.
B. O início do movimento Pentecostal moderno.
C. Começou um movimento missionário mundial.
D. Alcançou a África.
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V. A PROMESSA AGORA ESTÁ SENDO CUMPRIDA POR TODA A
ÁFRICA.
A. Muitos milhares estão sendo cheios.
B. A promessa está sendo cumprido aqui em _____________.
C. Como resultado, a igreja está se tornando uma poderosa força
no testemunhar de Cristo.
VI. A PROMESSA É PARA VOCÊ HOJE.
A. Jesus nos mandou esperar a promessa (At 1.4).
B. Nós precisamos ter este poder para pregar o evangelho até que
Jesus volte.
C. Agora é a nossa vez.
1. De receber a promessa hoje (At 2.38-39).
2. De pregar o evangelho (At 1.8).
Conclusão e Apelo
1. Vem agora e veja a Promessa cumprida na sua vida.
2. Pede e você receberá (Lc 11.9-10).
3. Se você crer, você verá a glória de Deus.
[DM]
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26 A Promessa do Pentecostes
O Sermão em uma Sentença: Se vamos fazer o trabalho de Deus, nós
precisamos fazer da maneira de Deus, quer dizer, no poder do
Espírito Santo.
O Propósito do Sermão: Que crentes possam ser capacitados para
fazer o trabalho de Deus sendo cheios do Espírito Santo.
Os Textos: Joel 2.28-31; Atos 1.4-8; 2.1-4.
Introdução
1. Deus tem nos dado um trabalho para realizar.
2. Ele também tem nos dado o poder para realizar este trabalho, quer
dizer, o poder do Pentecostes.
3. Esta mensagem vai olhar na promessa do Pentecostes.
I.

A PROMESSA DO PENTECOSTES DADA.
A. Joel profetizou que o Espírito iria um dia ser derramado sobre
todas as pessoas (Joel 2.28-29).
1. “Derramado” nos lembra uma abundância de chuva.
2. “Toda carne” inclui velhos e jovens, homens e mulheres,
ricos e pobres.
B. Jesus redeclarou a promessa do Pentecostes (Lc 24.49).
C. Se Deus faz uma promessa, nós podemos ter certeza que Ele
irá cumpri-la (Nm 23.19).

II.

A PROMESSA DO PENTECOSTES CUMPRIDA.
A. A Promessa do Pentecostes foi primeiramente cumprida no
Pentecostes (At 2.1-4).
1. Pedro disse, “Isto é o que foi dito” (At 2.16).
B. Foi cumprida vez após vez ao longo do livro de Atos (At 4.8;
4.31; 8.17-18; 10.44-46; 19.6).
C. Deus quer cumprir Sua promessa de novo hoje.

III. OS RESULTADOS DE RECEBER A PROMESSA DE
PENTECOSTES
A. Todos foram batizados no Espírito Santo.
1. “Batizar” significa emersão total.
2. Como colocar um pano em tinta até que o torna a cor da
tinta.
3. Os discípulos foram totalmente mudados pela experiência.
4. Nós, também, seremos mudados pelo Espírito.
B. As seguintes mudanças ocorrerão:
1. Falaremos em línguas (At 2.4).
2. Receberemos poder para testemunhar (At 1.8; 2.40-41,
47).
3. Seremos usados pelo Espírito em manifestações
milagrosas (At 2.43).
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4.
5.
6.

Vamos começar a desenvolver um caráter como o de
Cristo (Gl 5.22-23).
Dons do Espírito serão manifestos em nossas vidas (1 Co
12.8-10).
Teremos um ministério crescente, capacitado pelo Espírito
Santo (i.e. por todo o livro de Atos).

IV. MANTENDO A PROMESSA DO PENTECOSTES.
A. A vida cheia do Espírito precisa ser mantida.
1. Nós precisamos aprender a andar alinhados com o Espírito
(Gl 5.25).
2. Nós precisamos cultivar um relacionamento íntimo com
Deus.
B. Nós precisamos receber muitos enchimentos contínuos do
Espírito Santo.
1. Veja: Atos 2.4; 4.8, 31; 13.9.
2. Ef 5.18 ensina que nós precisamos ser cheios
repetidamente com o Espírito Santo (no Grego o tempo é
contínuo presente).
C. Evidências de uma vida cheia do Espírito incluem...
1. Um espírito de entrega.
2. Uma prática contínua de oração em línguas (1 Co 14.18).
3. Uma qualidade milagrosa de vida.
4. Uma qualidade milagrosa de ministério.
5. Uma testemunha capacitada (At 1.8).
Conclusão e Apelo
1. Nós precisamos receber a promessa do Espírito hoje.
2. Vem, pede e recebe pela fé (Lc 11.8-13).
[JI e NO]
Adaptada da “Lição 4: Batismo no Espírito Santo (Pentecostes)” no livro A Relevância
do Espírito Santo na Igreja Hoje por Rev. Dr. John O. Ikoni e Rev. Neubueze O. Oti.,
(Aba, Nigéria: Assemblies of God Press, 2009).
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27

A Promessa do Espírito Santo

O Sermão em uma Sentença: Nós deveríamos todos receber a
promessa do Espírito Santo hoje.
O Propósito do Sermão: Que crentes compreendam e recebam a
promessa do Espírito, o batismo no Espírito Santo.
O Texto: Atos 1.4-5; 2.33.
Introdução
1. Nosso texto descreve o batismo no Espírito Santo como a
“promessa” do Espírito Santo.
2. Esta poderosa experiência espiritual distingue o movimento
Pentecostal hoje, e é grandemente responsável por sua criação e
seu tremendo crescimento mundial.
3. Hoje, nós vamos aprender sobre esta poderosa experiência
espiritual – esta promessa do Espírito Santo. Então, nós vamos
experimentar dela pessoalmente.
I.

A PESSOA DO ESPÍRITO SANTO.
A. O Espírito Santo não é uma força, influência ou sentimento
impessoal. É Deus mesmo, a “Terceira Pessoa” do trino Deus
(Mt 28.19; 2 Co 13.14).
B. O batismo no Espírito Santo é, então, um encontro pessoal com
um Deus pessoal.
1. Através do batismo no Espírito Santo um crente é imerso
em, e cercado pela pessoa do Espírito Santo (Lc 24.49).
2. Ele, o Espírito de Deus, capacita você, o filho de Deus!

II.

A PROMESSA DO ESPÍRITO SANTO.
A. Nota como Jesus chamou o batismo no Espírito Santo a
promessa – não somente uma promessa (At 1.4).
1. Foi prometida no Velho Testamento (Joel 2.28-29).
2. Foi profetizada por João Batista (Lc 3.16).
3. Foi anunciada por Jesus (At 1.4-8).
B. O batismo no Espírito Santo é tão importante que...
1. ...Jesus disse que seria melhor para Seus discípulos que o
Espírito viesse no Seu lugar do que para Ele permanecer
com eles (Jo 16.7).
2. ...foi a ordem final de Jesus aos Seus discípulos, dada com
Sua Grande Comissão e evangelizar o mundo (Lc 24.49; At
1.4-8).

III. O PROPÓSITO DO BATISMO NO ESPÍRITO SANTO.
A. Para que não serve o batismo no Espírito Santo:
1. Não é para a salvação.
2. Não é para sentimentos ou demonstração física.
3. Não é simplesmente para falar em línguas. (Quando você
ficar cheio do Espírito você deveria esperar falar em
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línguas; e mesmo assim, línguas não deveriam ser vistas
como o fim ou propósito da experiência).
B. Quatro benefícios do batismo no Espírito Santo.
1. Torna Cristo mais real.
2. Torna a Palavra de Deus mais preciosa.
3. Torna o fruto do Espírito mais destacado.
4. Abre a porta para os dons sobrenaturais e um ministério
capacitado (1 Co 12-14; Gl 3.5; Hb 2.3-4).
C. O PROPÓSITO PRINCIPAL do batismo no Espírito é poder
para ser testemunhas de Cristo (Lc 24.49; At 1.8).
1. Quer dizer, falar sobre Cristo aos perdidos, e mostrá-lO ao
mundo demonstrando Seu senhorio em nossas vidas.
2. Jesus ligou o batismo no Espírito Santo à Grande
Comissão para evangelizar o mundo (At 1.8).
IV. A PROVISÃO PARA O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO.
A. A promessa nunca tem sido revogada; todos os filhos de Deus
podem ainda ser cheios do Espírito (At 2.38-39).
B. Não somente todos podem receber a promessa, mas deveriam
receber a promessa do Espírito Santo (Lc 24.49; Gl 3.14).
1. Nós todos temos sido chamados para sermos testemunhas
de Cristo (Lc 24.46-48).
2. Então, nós todos precisamos receber o poder do Espírito
(Lc 24.49; At 1.8).
Conclusão e Apelo
Vem e recebe a promessa do Espírito hoje.
[MS]
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28 O Propósito do Pentecostes
O Sermão em uma Sentença: Nós precisamos cada um de nós ser
cheios do Espírito Santo com um claro entendimento porque Deus
quer nos batizar.
O Propósito do Sermão: Que crentes recebem o Espírito Santo e
compreendem a razão porque Deus lhes dá o Espírito.
O Texto: Atos 1.8.
Introdução
1. Muitas pessoas têm sido cheios do Espírito Santo sem realmente
compreender o propósito da experiência.
2. Como resultado, eles não são usados por Deus como Ele gostaria
de usá-los.
3. Nesta mensagem nós vamos discutir o propósito do Pentecostes.
4. Mas primeiramente vamos discutir...
I.

O QUE O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO NÃO É.
A. Não é uma realização para se orgulhar.
1. Um troféu para mostrar.
2. Ou um brinquedo com que brincar.
3. Ou um tesouro para guardar.
B. Não é uma maneira de chegar a uma posição oficial na igreja.
1. Algo que abri a porta para ser qualificado a pregar ou
ensinar.
2. Esta seria a ração errada para buscar a experiência.
C. Não é uma panacéia, ou cura para todos os males espirituais.
1. Seus problemas não desaparecerão automaticamente.
2. Você não tornará repentinamente uma pessoa “super
espiritual”.
D. Não é o ápice da experiência Cristã.
1. Nem o alvo final de esforço Cristão.
2. Porem é um meio a um grande fim.
E. Não é um privilegio permanente para uma pessoa se chamar
“Pentecostal”.
1. Uma licença para dizer, “Agora eu tenho o Espírito Santo!”
2. A experiência precisa ser mantida.

II.

O QUE É O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO.
A. É uma capacitação divina para ser uma testemunha de Cristo
(At 1.8).
1. Jesus a chamou de um “revestimento com poder do alto”
(Lc 24.49).
2. Capacita-nos a sermos participantes ousados e ativos no
trabalho de Deus.
B. É uma entrada para os dons dinâmicos do Espírito Santo.
1. Primeiramente, recebe o dom do Espírito Santo (At 2.3839).
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2. Então, manifesta os dons do Espírito (1 Co 12.8-10).
C. É a entrada pela qual uma pessoa passa da maneira ordinária
de viver para a extraordinária.
1. Do comum para o incomum.
2. Do natural para o sobrenatural.
D. É o “manto de milagres” do Cristo ressurreto imposto sobre os
ombros dos Seus servos.
1. Tal manto pairou sobre o ministério de Jesus (Lc 4.18; At
10.38).
2. Ele passou Seu ministério aos Seus discípulos (Jo 20.2122).
3. Eles receberam o poder no Pentecostes (At 2.1-4).
4. Eles saíram e ministraram no poder de realizar milagres.
Conclusão e Apelo
1. Você pode receber este mesmo Espírito Santo hoje.
2. Vem e recebe agora.
[WC]
*Adaptado do livro de William Caldwell Pentecostal Baptism, publicado pelo autor,
1963, paginas 37-39.
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29

Recebe o Espírito Santo

O Sermão em uma Sentença: Nós precisamos receber o Espírito
Santo hoje e tornarmos testemunhas de Cristo.
O Propósito do Sermão: Que cada crente presente receba o Espírito
Santo e se torne uma testemunha de Cristo.
O Texto: João 20.21-22.
Introdução
1. Este evento aconteceu na noite da ressurreição de Jesus (Jo 20.1).
2. Ele apareceu aos Seus discípulos e realizou duas coisas
significantes.
a. Ele os comissionou (v. 21).
b. Ele soprou sobre eles e lhes disse que recebesse o Espírito (v
22).
3. Destes dois versos nós aprendemos três coisas sobre o
recebimento do Espírito:
I.

NÓS APRENDEMOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DE RECEBER O
ESPÍRITO. (Isto é indicado pelo seguinte:)
A. Esta foi a primeira mensagem de Jesus depois da Sua
ressurreição.
B. Nota também que Sua última ordem antes que Ele voltasse ao
céu foi sobre o recebimento do Espírito Santo (Lc 24.49; At 1.48).
1. A ordem é que cada crente seja cheio do Espírito (Ef 5.18).
C. É importante para cada crente ser cheio do Espírito porque
cada crente tem sido comissionado como testemunha de
Cristo.

II.

NÓS APRENDEMOS SOBRE O PROPÓSITO DE RECEBER O
ESPÍRITO.
A. Nota o contexto do soprar de Jesus sobre Seus discípulos:
1. O contexto é comissionando para a missão.
2. “Como o Pai Me enviou, Eu vos envio”.
3. Isto nos lembra de Atos 1.8.
B. Se nós formos enviados por Jesus como Ele foi enviado pelo
Pai, nós precisaremos ser cheios do Espírito como Ele foi cheio
(Lc 3.22-23; 4.17-18; At 10.38).
C. Nós todos precisamos ser capacitados para participar da
missão de Cristo de alcançar os perdidos na nossa cidade e ao
redor do mundo.

III. NÓS APRENDEMOS QUÃO FÁCIL É RECEBER O ESPÍRITO
SANTO.
A. O ato de Jesus de soprar sobre os discípulos é cheio de
simbolismo.
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1.

Ele fez mais do que soprar ar sobre eles; Ele soprou o
Espírito “dentro” deles. (Nota: A palavra no Grego, en,
traduzida “sobre” pode ser traduzida também “dentro de”).
B. Como o respirar é a coisa normal para o homem físico, ser
cheio do Espírito é a coisa normal para o homem espiritual.
1. Para nosso homem natural: respirar é normal – todo mundo
faz!
2. Para nosso homem espiritual: ser cheio do Espírito é
normal – cada Cristão deve fazer.
a. É o meio pelo qual nossas vidas espirituais são
mantidas.
b. A vida cheia do Espírito não deveria ser exceção, mas
sim o estado normal para os Cristãos.
c. Uma vez alguém disse, “Muitos de nós temos vivido
vidas tão subnormais por tanto tempo que nós
pensamos que o normal é abnormal”.
C. É tão fácil quanto respirar.
1. Respirar não é somente normal como é fácil.
2. Não leva nenhum esforço para respirar porque nossos
corpos foram criados para respirar.
3. Também é muito fácil ser cheios do Espírito porque seu
espírito foi criado para receber o Espírito Santo.
4. Não requer nenhum esforço extraordinário na parte de
quem busca.
5. Ouvi as promessas de Jesus:
a. Lucas 11.13: “O Pai celestial dará o Espírito Santo
àqueles que lho pedirem”.
b. v 9: “Pedi, e dar-se-vos-á”.
c. v 10: “Qualquer que pede recebe”.
6. Nós recebemos o Espírito por um simples ato de fé.
D. Você pode ser cheio do Espírito hoje tomando estes três
passos de fé:
1. Pede em fé (Lc 11.9, 13).
2. Recebe pela fé (lc 11.10; Mc 11.24).
3. Fala em fé (At 2.4).
Conclusão e Apelo
Vem agora e “respira” no Espírito.
[DRM]
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30 Recebendo a Plenitude do Espírito
O Sermão em uma Sentença: Você pode receber a plenitude do
Espírito.
O Propósito do Sermão: Que crentes recebam o Espírito com uma
compreensão clara do sentido e propósito da experiência.
O Texto: Atos 1.4-8; 2.4
Introdução
1. Nossos dois textos usam quatro frases para descrever a vinda do
Espírito Santo para capacitar crentes para o serviço:
a. Atos 1.5 eles seriam “batizados no” Espírito Santo.
b. Atos 1.8 o Espírito Santo “viria sobre” eles.
c. Atos 1.8 eles “receberiam” poder.
d. Atos 2.4 eles todos “foram cheios” do Espírito Santo.
2. Esta mensagem vai examinar estas duas frases.
3. Nós, então, receberemos o Espírito na Sua plenitude.
I.

O ESPÍRITO “VEM SOBRE” CRENTES.
A. Existem quatro exemplos em Atos.
1. Jesus prometeu poder quando o Espírito Santo viesse (At
1.8).
2. O Espírito veio sobre os crentes em Samaria (At 8.16).
3. O Espírito veio sobre os crentes em Cesaréia (At 10.46).
4. O Espírito veio sobre os discípulos Efésios (At 19.6).
B. O que aprendemos destes exemplos?
1. Isto nos lembra de como o Espírito veio sobre os profetas
do Velho Testamento para inspirá-los a profetizar.
2. Deus deseja que Sua igreja seja uma comunidade de
profetas ungidos pelo Espírito (Nm 11.24; At 2.17-18).
C. Como nós precisamos responder a estas verdades?
1. Quando você vier, espera que o Espírito venha sobre você.
2. Ele virá sobre você para capacitar você para ser uma das
testemunhas de Jesus ungidas pelo Espírito.

II.

O ESPÍRITO “ENCHE” OS CRENTES.
A. A frase “foram cheios do Espírito” é usada cinco vezes em
Atos.
1. No dia do Pentecostes (At 2.4).
2. Pedro foi mais uma vez cheio do Espírito (At 4.8).
3. Houve um segundo derramamento em Jerusalém (At 4.3133).
4. Paulo foi cheio do Espírito (At 9.17).
5. Paulo foi mais uma vez cheio do Espírito (At 13.9).
B. O que estas passagens nos ensinam?
1. Cada vez que crentes foram cheios do Espírito eles falaram
por Deus como o Espírito os inspirou.
2. Eles foram cheios vez após vez.
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C. Como nós deveríamos responder a estas verdades?
1. O Espírito irá encher você para que possa falar por Ele.
2. Nós devemos pedir a Deus para nos encher vez após vez.
III. CRENTES SÃO “BATIZADOS NO” ESPÍRITO SANTO.
A. Existem três exemplos em Atos.
1. João Batista o profetizou (Lc 3.16).
2. Jesus o predisse para Seus seguidores (At 1.5).
3. Pedro relembrou as palavras de Jesus (At 11.16).
B. O que podemos aprender destas passagens?
1. Nós somos imersos na presença e no poder de Deus.
2. Através do batismo no Espírito, nós somos introduzidos na
missão de Deus de alcançar as nações com o evangelho.
C. O que precisamos fazer diante destes fatos?
1. Lembra-se, quando você receber o Espírito você será
introduzido no exército de Deus de testemunhas cheios do
Espírito.
IV. CRENTES PRECISAM “RECEBER” O ESPÍRITO.
A. Cinco vezes em Atos é mencionado o Receber do Espírito.
1. Jesus descreveu a experiência (At 1.8).
2. Todos os crentes podem receber o dom do Espírito (At
2.38-39).
3. Paulo recebeu o Espírito (At 9.15-17).
4. Os crentes de Cesaréia receberam o Espírito (At 10.47).
5. Os discípulos de Éfeso receberam o Espírito (At 19.2).
B. Quais verdades nós temos aprendido destas passagens?
1. Todo mundo que pede pode esperar que receberá (Lc
10.10).
2. Receber o Espírito é um ato de fé (Mc 11.24).
C. O que precisamos fazer como resposta a estas passagens?
1. Nós podemos receber o Espírito pela fé.
2. Juntos nós tomaremos três passos de fé.
a. Pediremos em fé (Lc 10.9-13).
b. Receberemos pela fé (Lc 10.10; Mc 11.24).
c. Falaremos em fé (At 2.4; Jo 7.37).
Conclusão e Apelo
Vem agora e recebe a plenitude do Espírito.
[DRM]

73

31

O Espírito Sobre Toda a Carne

O Sermão em uma Sentença: Pelo fato de Deus está derramando Seu
Espírito sobre toda a carne, Ele dará Seu Espírito para todo mundo
aqui hoje.
O Propósito do Sermão: Que todos os crentes reconheçam que o
Espírito é para eles e que eles recebam o Espírito hoje.
O Texto: Joel 2.28-29; Atos 2.17-18.
Introdução
1. Joel 2 tem sido chamado o “capítulo Pentecostal” do Velho
Testamento.
2. Pedro citou este capítulo para dar uma base das escrituras para os
acontecimentos no dia do Pentecostes.
3. Vamos discutir o que esta passagem nos ensina sobre o
derramamento do Espírito.
I.

OS ASPECTOS DO DERRAMAMENTO.
A. É um despertar do último dia.
1. Pedro mudou a palavra “depois” de Joel para “os últimos
dias” (At 2.17).
2. O profeta indica que haveria um tempo especial de
cumprimento da promessa em tempos de grande aflição.
3. Isto descreve o dia em que nós vivemos.
B. O elemento sobrenatural do despertar é enfatizado.
1. Nota: “Deus disse: Eu derramarei do meu Espírito sobre
toda a carne” (At 2.17).
2. O poder de Deus vem sobre a fraqueza do homem.
3. Simples humanos tornam instrumentos do Deus Soberano
e Seus propósitos.
C. Os jovens têm uma parte preeminente neste despertar
espiritual.
1. Nota: “os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os
vossos jovens terão visões” (At 2.17).
2. Jovens podem ser cheios do Espírito e proclamar o
evangelho.
D. O Espírito Santo será derramado sem distinção de classe.
1. Deus derramará Seu Espírito “até sobre meus servos”.
2. O Espírito não é somente para pregadores, mas para cada
crente.
3. Todos Nós temos sido chamado como Suas testemunhas
(Lc 24.46).
4. Então, todos nós precisamos do poder de Deus (At 1.8).
E. O Espírito é dado sem distinção de sexo.
1. O Espírito é derramado sobre “filhos e filhas... tanto
homens como mulheres” (At 2.17-18).
2. As mulheres estavam no cenáculo (At 1.14).
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3.

F.

II.

Deus capacita mulheres para a mesma razão que Ele
capacita homens - para pregar o evangelho (At 1.8).
É um movimento universal.
1. O Espírito será derramado “sobre toda a carne” (At 2.17).
2. O evangelho precisa ser pregado a todas as pessoas.
3. Todos que recebem o evangelho podem ser capacitados
para pregar o evangelho aos outros.

PREPARAÇÃO PARA O DERRAMAMENTO (Joel 2.12-17).
A. Primeiro, tem que haver um arrependimento de todo o coração
da parte do povo de Deus (Leia: Joel 2.12).
1. Duas vezes Pedro enfatizou a necessidade de se
arrepender antes de receber o Espírito (At 2.38; 3.19).
B. Segundo, tem que haver uma profunda humilhação e
quebrantamento de coração (Leia: Joel 2.13. Veja também Os
51.17).
1. Orgulho e a vontade própria impedem a vinda do Espírito.
C. Terceiro, tem que haver união.
1. O povo é exortado a se unir (Joel 2.15-16).
2. É isso que aconteceu no Pentecostes (At 2.1).
3. Nós precisamos nos unir em torno da missão de Deus (At
1.8).
D. Quatro, precisa haver intercessão (At 1.14).
1. O profeta chama o povo a orar (Joel 2.17).
2. Antes do Pentecostes, o povo estava em oração (At 1.14).

Conclusão e Apelo
1. Vem, recebe o Espírito hoje.
2. Como? Pedir (Lc 11.9-10, 13); receber (Mc 11.24); confessar (At
2.4, 17).
[MH]
*Adaptada de Melvin L. Hodges, When the Spirit Comes (Quando vier o Espírito),
Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1972, pp 3-13.
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32

Mananciais e Rios de Água Viva
Duas Obras Poderosas do Espírito no Livro de João

O Sermão em uma Sentença: O Espírito Santo quer trabalhar em você
e através de você concedendo vida eterna e dando vida para os
outros.
O Propósito do Sermão: Que pecadores possam nascer de novo e
que crentes possam ser capacitados pelo Espírito Santo.
Os Textos: João 4.10-14; João 7.37-38.
Introdução
1. Nos nossos textos, Jesus usou duas ilustrações para descrever a
obra do Espírito nas vidas das pessoas:
a. Em João 4: O Espírito torna “um manancial de água” operando
“numa” pessoa resultando em “vida eterna”.
b. Em João 7: O Espírito torna “rios de água viva” fluindo de
“dentro” de uma pessoa dando vida aos outros.
2. As duas ilustrações representam duas obras do Espírito na vida de
um crente.
a. O Espírito operando numa pessoa traz vida eterna.
1. i.e., o novo nascimento.
2. Jesus falou disso em João 3.1-7.
b. O Espírito operando através da vida de um crente traz vida e
bênçãos para os outros.
1. O batismo no Espírito Santo.
2. Mencionado em João 1.33.
3. Vamos olhar mais de perto em cada uma destas
experiências essenciais como apresentadas por João.
I.

O NOVO NASCIMENTO: UM MANANCIAL DE ÁGUA VIVA (Jo
4.10-14).
A. Nosso texto revela como o dom é recebido.
1. Reconhece que vem de Deus (v 10 “o dom de Deus”).
2. Saber que é para todo mundo (v 13 “todos que beberem”).
3. Pede a Cristo o dom (v. 10 “tu lhe pedirias”).
4. Bebe profundamente do posso (v 14 “aquele que beber”).
B. Nosso texto fala dos resultados de receber o dom.
1. Recebe vida eterna (v. 14 “que salte para a vida eterna”).
2. Nunca mais terá sede (v. 13).

II.

O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO: RIOS DE ÁGUA VIVA (Jo
7.37-38).
A. Jesus relata como o dom é recebido.
1. Precisa ter sede (v 37 “se alguém tem sede”).
2. Precisa vir a Jesus e beber (v 37 “venha mim e beba”).
3. Precisa exercer fé (v 38 “quem crê”).
B. Jesus relata o resultado de receber o dom.
1. v 38 “rios de água viva correrão do seu ventre”.
76

2.
3.

Nossas vidas serão uma fonte de vida e benção para os
outros.
O Espírito nos capacitará.
a. Para sermos testemunhas de Cristo (At 1.8; 4.8, 31).
b. Para avançar o reino de Deus e libertar pessoas de
escravidão diabólica (Mt 12.28).
c. A realizar as obras de Cristo (Jo 14.12, 16).

Conclusão e Apelo
1. Você pergunta: Como posso receber a vida eterna?
a. Arrependendo-se dos seus pecados.
b. Colocando sua fé em Cristo.
2. Outros perguntam: Como posso receber o poder do Espírito Santo?
a. Pede em fé (Lc 11.9, 13).
b. Recebe pela fé (Lc 11.10; Mc 11.24).
c. Confessa em fé (At 2.4).
[DRM]
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33 De Repente do Céu
O Sermão em uma Sentença: Você pode ser batizado no Espírito
Santo como os crentes no Pentecostes.
O Propósito do Sermão: Que os ouvintes sejam cheios ou reenchidos
com o Espírito Santo conforme o padrão bíblico de Pentecostes.
O Texto: Atos 2.1-4
Introdução
1. A experiência no Pentecostes serve como um padrão para nós hoje.
2. Você pode esperar o Espírito Santo vir sobre você e lhe encher
como o Espírito Santo encheu os crentes no dia do Pentecostes.
3. Existem seis coisas que você pode esperar acontecer quando você
vier para ser cheio do Espírito Santo.
I.

VOCÊ PODE ESPERAR O ESPÍRITO SANTO VIR SOBER VOCÊ
DE REPENTE.
A. Nota como o Espírito Santo veio no dia do Pentecostes.
1. v 2 “DE REPENTE veio um som...”
2. O mesmo aconteceu na casa de Cornélio (At 10.44).
3. A mesma coisa ainda acontece hoje.
B. Aqui está o que você pode esperar acontecer na medida em
que você ora.
1. Você vai sentir a presença do Espírito vindo sobre você.
2. O momento em que você crê, você receberá o Espírito.

II.

VOCÊ PODE ESPERAR O ESPÍRITO SANTO VIR SOBRE VOCÊ
SOBRENATURALMENTE.
A. Observa o que aconteceu no Dia do Pentecostes.
1. v 2 veio um som “DO CÉU”, i.e. de Deus.
2. O Espírito manifestou a presença de Deus
sobrenaturalmente.
a. Um som sobrenatural de vento.
b. Um fogo sobrenatural.
c. Línguas sobrenaturais.
B. Ser batizados no Espírito Santo é um evento sobrenatural.
1. É uma visitação poderosa do céu.
2. É um encontro de pessoa a pessoa com um Deus vivo.
3. É um evento dinâmico que muda a vida.
C. Espera sentir Sua poderosa presença e poder!

III. VOCÊ PODE ESPERAR O ESPÍRITO SANTO VIR SOBRE VOCÊ
PODEROSAMENTE.
A. Nota que no Pentecostes, o Espírito Santo não somente veio
como um vento, Ele veio como um vento muito forte (At 2.2).
B. Quando o Espírito vier, Ele virá com poder, resultando em...
1. Uma capacitação poderosa (At 1.8).
2. Uma mudança interior poderosa (i.e. Pedro).
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IV. VOCE PODE ESPERAR O ESPÍRITO SANTO VIR SOBRE VOCÊ
PESSOALMENTE.
A. Observa como Ele veio no Dia do Pentecostes!
1. v 3 "o que parecia... fogo e POUSARAM SOBRE CADA
UM DELES".
2. Cada um tinha um encontro único e pessoal com Deus!
B. O Espírito Santo virá sobre você como um indivíduo
1. Ele conhece sua personalidade, e suas necessidades.
2. O Espírito Santo enche todos os tipos de pessoas e de
personalidades.
V. VOCÊ PODE ESPERAR O ESPÍRITO SANTO VIR SOBRE VOCÊ
PERSUASIVAMENTE. ("persuasivamente" significa encher
cada parte).
A. Quando o Espírito Santo vier sobre você, Ele encherá todo seu
ser.
1. Ele encherá seu corpo, alma e espírito.
2. Ele virá de três maneiras:
a. Como uma invasão de fora (i.e. Ele "virá sobre você").
b. Uma imersão total em (Ele vai lhe "batizar" e
"revestir").
c. Como uma permeação por dentro (Ele vai lhe
"encher").
3. Ilustração: Como a água enche cada célula de uma
esponja.
B. Quando você aproximar para ser cheio, espera ser imerso no
poder e na presença de Deus.
VI. VOCÊ PODE ESPERAR O ESPÍRITO SANTO VIR SOBRE VOCÊ
DE FORMA VERIFICÁVEL.
A. Quando Ele lhe encher, não haverá dúvida.
1. Ele lhe dará uma evidência inegável.
2. Você falará em línguas como o Espírito lhe capacitar.
B. No Pentecostes, "todos ficaram cheios... e começaram a falar
noutras línguas..." (At 2.4).
1. Eles não precisavam indagar ou debater!
C. A mesma coisa aconteceu em Cesaréia.
1. Leia: Atos 10.45-46.
2. Ao falar em línguas, a questão foi resolvida (vv 46-47).
D. Quando você vier para ser cheio, espera um milagre
maravilhoso acontecer.
Conclusão e Apelo
1. Você pode ser cheio do Espírito hoje, como no Dia do Pentecostes.
2. Vem agora para ser cheio.
[DRM]
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34

Tempos de Refrigério vindo
da Presença do Senhor

O Sermão numa Sentença: Deus quer lhe dar "tempos de descanso da
parte do Senhor" lhe enchendo com Seu Espírito Santo.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam batizados no Espírito
Santo.
O Texto: Atos 3.19-20
Introdução
1. Nosso texto se encontra no segundo sermão de Pedro em Atos.
(Relata a história).
2. É uma descrição do batismo no Espírito Santo.
a. Pedro descreveu o batismo no Espírito como "tempos de
descanso da parte do Senhor".
b. Estas palavras nos lembram de Atos 2.38-39.
3. Esta mensagem irá focalizar na descrição de Pedro.
a. Uma observação de perto desta frase revela três verdades
importantes sobre a experiência do batismo no Espírito Santo.
I.

O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO NÃO É UMA EXPERIÊNCIA
FEITA POR HOMENS.
A. Não tem sua origem na vontade ou na mente do homem.
1. Não é uma invenção do Pentecostalismo moderno.
a. É uma experiência de Deus!
1) Nota: "tempos de descanso da parte do Senhor".
2) Literalmente, "vindo da face do Senhor".
2. A versão da Bíblia do século 20 diz: "diretamente do
Senhor mesmo".
3. Atos 2.3, "de repente veio do céu um som".
4. É "a promessa do Pai" (At 1.4).
B. É um encontro com o Deus vivo que muda a vida.
1. Para receber o Espírito Santo da forma correta, nós
precisamos ter um entendimento claro de quem Ele
realmente é.
a. O Espírito Santo é, de fato, Deus!
b. Então, tudo que pode ser dito sobre Deus pode ser dito
sobre o Espírito Santo. i.e. Deus e o Espírito são:
SANTOS, ONIPOTENTES, ETERNOS, AMOR.
2. Então, ser cheio do Espírito é ser cheio com a própria
presença e poder de Deus!
a. Um tempo de descanso da presença do Senhor!
b. É para ser imerso no amor e santidade de Deus.
c. Receber o Espírito nos transforma em canais do poder
de Deus e amor aos outros (Jo 7.37; Atos 1.8).

II.

O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO NÃO É UMA EXPERIÊNCIA
SECA E SEM EMOÇÃO.
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A. É um tempo de refrigério!
1. Um tradutor o traduziu como "tempos de avivamento"
(Williams).
2. Um outro traduziu como "um tempo quando sua alma
receberá força" (New Living).
3. Paulo escreveu, "quem fala em língua a si mesmo se
edifica" (1 Co 14.3-4).
B. Ser cheio do Espírito lhe levará a um relacionamento mais
íntimo com Deus (Rm 5.5; ref. Sl 42.1,2).
1. Vários símbolos bíblicos para o Espírito Santo falam de
como Ele refrigera e aviva nossas almas:
a. Ele sacia nossa sede espiritual como água fresca (Jo
4.13).
b. Ele entra em nossas vidas como chuva refrescante (Zc
10.1).
c. Ele flui através do nosso ser como um rio dando vida
(Jo 7.37; Ez 47.1-12).
d. Ele sopra em nossas vidas como uma brisa num dia
quente (Jo 3.8).
2. Deixa-o soprar na sua vida hoje!
III. O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO NÃO É UMA EXPERIÊNCIA
DE UMA VEZ SOMENTE.
A. Nota que a palavra "tempos" é plural, indicando experiências
múltiplas.
B. O erro que algumas pessoas fazem é pensar que uma
experiência com o Espírito é o bastante.
1. Não importa quão poderosa foi sua experiência com o
Espírito ou como transformou sua vida, uma experiência
não basta.
C. No Novo Testamento nós vemos repetidos enchimentos:
1. Pedro: (At 2.4  4.8  4.31).
2. Efésios: (At 9.6  Ef 5.18) (literalmente, "Continua sendo
cheios do Espírito").
3. A tradução literal de Lucas 11.9-10 é, "Continua pedindo..."
4. Nós precisamos continuar buscando o Senhor para
múltiplos enchimentos com o Espírito.
Conclusão e Apelo
1. Você me pergunta: "Como posso receber o Espírito Santo hoje?"
2. Nosso texto nos diz: "Arrependam-se, pois, e votem-se para Deus,
para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham
tempos de descanso da parte do Senhor..."
3. FAÇA ISSO: a) Volta ao Senhor, b) Arrepende dos seus pecados,
c) Pede-o para lhe encher, d) Crê na Sua promessa.
4. Vem agora!
[DRM]
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35

Os Dois Enchimentos de Pentecostes

O Sermão em uma Sentença: Nós podemos experimentar a presença
do Espírito em nossos cultos e o poder do Espírito em nossas
vidas.
O Propósito do Sermão: Encorajar os crentes a abrir seus corações
para a presença do Espírito e para serem batizados pessoalmente
no Espírito Santo.
O Texto: Atos 2.1-4
Introdução
1. A história do derramamento do Espírito no Pentecostes.
2. No Dia do Pentecostes, houve dois enchimentos com o Espírito
Santo.
a. v 2 "toda a casa".
b. v 4 "todos ficaram cheios".
3. Deus quer fazer a mesma coisa para nós hoje.
I.

DEUS QUER ENCHER ESTE LUGAR (v 2).
A. Na Bíblia, o Espírito freqüentemente encheu certos lugares.
1. No Velho Testamento, a presença de Deus encheu o
templo (2 Cr 5.13).
2. No livro de Atos, o Espírito freqüentemente encheu um
lugar e manifestou Sua poderosa presença.
a. No Pentecostes (At 2.1-4).
b. De novo em Jerusalém (At 4.31).
3. Deus quer encher este lugar hoje.
B. O Espírito vem para encher um lugar para certos propósitos.
1. Para tornar Sua presença conhecida.
2. Para dar ao pecador convicção dos seus pecados.
3. Para derrotar os poderes de satanás.
4. Para suprir as necessidades do Seu povo.
5. Para capacitar Sua igreja a pregar o evangelho.
C. Como podemos experimentar a presença de Deus?
1. Nós precisamos orar.
2. Nós precisamos abrir nossas vidas ao Espírito.
3. Nós precisamos Lhe acolher quando Ele vem.
D. Deus quer encher este lugar hoje!

II.

DEUS QUER ENCHER SEU POVO (v 4).
A. O interesse principal de Deus é as pessoas em vez de lugares.
1. O enchimento principal no Pentecostes era o povo.
2. A vontade de Deus é encher cada crente com o Espírito
Santo.
a. v 4 "todos ficaram cheios".
b. "A promessa é para... todos" (At 2.38-39).
B. O Espírito enche o povo de Deus para certos propósitos:
1. Para capacitá-los para testemunhar.
82

2. Para capacitá-los para luta espiritual
3. Para capacitá-los para viver vidas santas.
C. Quando Deus enche Seu povo, então...
1. Ele se torna forte.
2. Ele se torna ousado.
III. DEUS QUER TE ENCHER E REENCHER HOJE.
A. Ele tem um plano para sua vida.
B. Deus tem lhe prometido cumprir este plano (At 1.8).
C. Seja cheio do Espírito Santo hoje!
1. Pede em fé (Lc 11.9, 13).
2. Recebe pela fé (Lc 11.10; Mc 11.24).
3. Confessa em fé (At 2.4; Jo 7.37-38).
Conclusão e Apelo
Vem agora para ser cheio do Espírito Santo.
[DRM]
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36

O Que Significa ser Cheio
do Espírito Santo?

O Sermão em uma Sentença: Nós precisamos abrir nossas mentes e
corações para receber o Espírito Santo hoje.
O Propósito do Sermão: Que crentes abram seus corações para
serem cheios do Espírito.
O Texto: João 7.37-39
Introdução
1. Você já tentou dar comida para um bebê que não quer comer? O
bebê recusa comer!
2. Similarmente, o Espírito Santo não nos força a ser “cheio” dEle!
3. Como um bebê não tem desejo de comida, da mesma forma nós
precisamos almejar a presença do Espírito Santo em nossas vidas.
4. Esta mensagem vai responder três perguntas importantes sobre o
receber do Espírito Santo:
I.

O QUE NÓS PRECISAMOS FAZER PARA SERMOS BATIZADOS
NO ESPÍRITO SANTO?
A. Nós precisamos ter uma mente aberta quanto à experiência.
1. Nós precisamos crer que isto é uma experiência bíblica e
válida para hoje!
B. Nós precisamos entender o propósito da experiência.
1. Seu propósito é capacitar para testemunhar (At 1.8).
a. Os discípulos queriam ir imediatamente e pregar – mas
eles não estavam prontos ainda.
b. Jesus disse, “Antes que você cumpre sua chamada,
você precisa ser cheio do Espírito”.
2. Pedro pregou que crentes precisam o “dom do Espírito
Santo” (At 2.38-39).
3. Paulo disse a doze homens que eles precisavam receber o
Espírito Santo (At 19.1-7).
C. Nós precisamos crer que Cristo quer nos encher com o
Espírito.

II.

PORQUE NÓS PRECISAMOS SER CHEIOS DO ESPÍRITO
SANTO?
A. Nós precisamos ser cheios por causa de prioridades espirituais.
1. Jesus ensinou que o Espírito Santo foi enviado para
testificar sobre Ele (Jo 15.26).
2. A prioridade do crente é adorar Jesus e proclamá-lO aos
perdidos (At 4.8-12).
B. Nós precisamos ser cheios por causa da pureza espiritual.
1. Quando o Espírito Santo está trabalhando em nós, nós
somos mais cientes do pecado e da justiça (Jo 16.8-11).
2. Então, nós seremos mais puros.
C. Nós precisamos ser cheios por causa do poder espiritual.
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1.
2.

Todos nós precisamos da força, da coragem, e da ousadia
que o Espírito fornece (At 4.13, 18-20, 31).
Todos nós precisamos da força para vencer o pecado a fim
de representar Seu nome.

III. COMO NÓS PODEMOS SER CHEIOS COM O ESPÍRITO HOJE?
A. Nós precisamos ter espíritos dispostos.
1. Não é suficiente somente crer. Nós precisamos também
ter desejo.
2. O desejo segue nosso reconhecimento da necessidade!
a. Como a mulher com o fluxo de sangue (Mc 5.28).
b. Como o cego Bartimeu (Mc 10.46-48).
3. Quando nós reconhecemos quão fracos realmente nós
somos em nós mesmos, nós vamos desejar profundamente
ser cheios do Espírito Santo.
4. Deus enche aqueles que almejam o Espírito (Mt 5.6).
B. Nós precisamos ter corpos entregues.
1. João 7.37-39 ensina que nós precisamos ter sede e ser
entregues:
a. Sede: “Se alguém tem sede...”
b. Entrega: “Quem crê...”
2. Nós precisamos entregar todo nosso ser a Deus (Rm 6.13).
a. Incluindo nossas línguas.
b. Nós fornecemos os instrumentos, o Espírito fornece a
capacitação (At 2.4).
3. A habilidade de falar em outras línguas é o resultado de ser
cheio do Espírito Santo, não o propósito.
a. O propósito é glorificar Jesus e tornar uma testemunha
efetiva.
Conclusão e Apelo
1. Deseja ser testemunha de Cristo.
2. Abre sua vida à operação do Espírito.
3. Vem agora e seja cheio do Espírito.
[DC]
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37

Você Pode Experimentar o Verdadeiro
Batismo no Espírito Santo

O Sermão em uma Sentença: Você pode experimentar o verdadeiro
batismo no Espírito Santo hoje.
O Propósito do Sermão: Ver crentes realmente batizados no Espírito
Santo.
O Texto: Atos 2.1-4
Introdução
1. Hoje muitos são confusos sobre o batismo no Espírito Santo.
2. Nós precisamos uma palavra clara sobre a experiência.
3. Nosso texto nós dá três verdades quanto um verdadeiro batismo no
Espírito Santo.
I.

O VERDADEIRO BATISMO NO ESPÍRITO SANTO É
ASSOSCIADO INTIMAMENTE COM A SEARA DE DEUS (At 2.1).
A. Historicamente, o Pentecostes era um festival Judeu da seara
(Lv 23.11-16; Dt 16.9-10).
1. Deus escolheu providencialmente mandar o Espírito Santo
durante este festival da seara.
2. Assim, o Pentecostes simboliza o início da seara mundial
de Deus de almas.
B. O poder do Pentecostes é para promover o crescimento da
igreja mundial.

II.

O VERDADEIRO BATISMO NO ESPÍRITO SANTO É PARA
CRENTES QUE NASCEM DE NOVO – O NOVO TEMPLO DE
DEUS (At 2.2-3).
A. No Velho Testamento, o vento e o fogo simbolizavam a
presença de Deus.
1. O som de vento lembrou aqueles presentes que Deus
estava prestes a fazer algo.
2. O fogo significa a aceitação de Deus da igreja como o novo
templo de Deus (2 Cr 7.1-3; 1 Co 3.16; Ef 2.21-22).
3. As chamas individuais indicavam que cada crente era um
templo do Espírito Santo (1 Co 6.19).
B. Como um templo vivo do Espírito Santo, cada verdadeiro crente
pode ser capacitado pelo Espírito Santo. Como um templo
vivo...
1. Cada crente deveria ser um lugar de fé, culto, sacrifício,
perdão, gratidão, testemunho, e oferta.
2. Cada crente está pronto para ser batizado no Espírito
Santo e capacitado por Ele.
3. Como um artista pode pegar um pedaço de papel branco e
transformar numa coisa de grande valor, Deus pode pegar
uma vida pecaminosa, lavá-la no sangue de Jesus, e a
86

encher com Seu Espírito e torná-la uma bênção para o
mundo inteiro.
III. O VERDADEIRO BATISMO NO ESPÍRITO SANTO PODE SER
SEU HOJE (At 2.4).
A. No Pentecostes, todos foram batizados no Espírito Santo.
1. O plano de Deus para os crentes de hoje é para todos
serem cheios.
B. A Bíblia usa vários termos para descrever esta experiência:
1. Tal como encher, derramar, vindo sobre, recebendo,
batizando.
2. Estes termos descrevem uma experiência relacional com o
Espírito Santo.
C. Quando você for cheio do Espírito, você falará em línguas
conforme o Espírito lhe conceder.
1. No Pentecostes, eles falaram na media em que o Espírito
dava as palavras (At 2.4).
2. Este é o único sinal do batismo no Espírito repetido no livro
de Atos (At 2.4; 10.45; 19.6).
3. As palavras não virão da sua mente, mas do seu espírito (1
Co 14.2).
D. Você também tornará uma testemunha poderosa de Cristo (At
1.8).
E. Muitos outros resultados seguirão (tais como um
relacionamento mais íntimo com Deus, poder sobre os
demônios, dons espirituais, etc.).
Conclusão e Apelo
Você pode experimentar o verdadeiro batismo no Espírito Santo
hoje.
[JWL]
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Seção 2

Missões E
Ministério
Capacitados
Pelo Espírito

38 Avançando o Reino de Deus
O Sermão em uma Sentença: Jesus avançou o reino de Deus através
do poder do Espírito Santo e nós continuaremos fazendo o mesmo
quando nós formos cheios do Espírito Santo.
O Propósito do Sermão: Ver pessoas cheias do Espírito Santo e
capacitadas para avançarem o reino de Deus.
O Texto: Mateus 12.22-28; Atos 1.3-5, 8
Introdução
1. Existe uma guerra cósmica acontecendo entre o reino de Deus e o
reino de satanás (Ef 6.12).
2. O reino de Deus está avançando poderosamente mesmo com
aqueles que tentam impedi-lo (Mt 11.12 NVI).
3. Jesus declarou que o reino de satanás não resistirá o avanço do
reino de Deus através da igreja (Mt 16.18).
4. A pergunta que responderemos nesta mensagem é esta: “Como o
reino de Deus avança?”
I.

JESUS AVANÇOU O REINO DE DEUS NO PODER DO ESPÍRITO
SANTO (Mt 12.22-28).
A. Jesus freqüentemente curou e libertou as pessoas que estavam
debaixo do poder de espíritos demoníacos.
1. O poder de Jesus sobre os demônios significa que o reino
de Deus estava triunfando sobre o reino de satanás.
B. Nosso texto em Mateus mostra um exemplo significante de
Jesus avançando o reino de Deus.
1. Neste texto, Jesus fez uma declaração que revelou duas
importantes verdades:
C. Primeiro, Jesus revelou que a fonte do Seu poder era o Espírito
Santo (v 28a).
1. “... eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus...”
2. Na encarnação, Jesus tornou um homem.
3. O Espírito Santo veio sobre Jesus como um homem e O
capacitou para o ministério (Lc 3.21-22; 4.1, 14-21).
4. Tudo que Jesus realizou no ministério Ele fez pelo poder
do Espírito Santo (At 10.38).
5. Esta é uma verdade importante porque Jesus é o exemplo
principal de como nós deveríamos viver no serviço a Deus.
D. Segundo, Jesus revelou que o reino de Deus avança no poder
do Espírito Santo.
1. “... se Eu expulso demônios pelo Espírito de Deus então o
reino de Deus tem vindo sobre vocês”.
2. É impossível o poder humano vencer o poder de satanás.
3. Satanás, porém, não resiste o avanço do reino de Deus no
poder do Espírito Santo que Ele usou para avançar o reino
de Deus.
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II.

COMO JESUS, NÓS TAMBÉM PODEMOS AVANÇAR O REINO
DE DEUS NO PODER DO ESPÍRITO SANTO (At 1.3-5, 8).
A. Jesus prometeu a Seus discípulos – e a nós – o mesmo poder
do Espírito Santo que Ele usou para avançar o reino de Deus.
1. Depois da ressurreição, Jesus continuou a ensinar Seus
discípulos sobre o reino de Deus.
2. Jesus enfatizou que eles iriam avançar o reino de Deus
através do poder do Espírito Santo (vv 4-5, 8).
a. O Espírito Santo é tão importante que Jesus os instruiu
a esperar até que O tivessem recebido (v 4).
b. Ele explicou que eles iriam receber o poder do Espírito
Santo sendo batizados no Espírito (v 5, 8).
c. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre
eles e eles foram cheios da Sua presença e poder
como Jesus tinha prometido (At 2.1-4).
d. O resto do livro de Atos mostra como a igreja primitiva
avançou o reino de Deus no poder do Espírito Santo.
B. A promessa do Espírito Santo é para nós hoje como foi para os
discípulos primitivos.
1. Pedro declarou que a promessa do dom do Espírito Santo
é para todo mundo (At 2.38-39).
C. Nós ainda estamos numa guerra contra os poderes
demoníacos.
1. Muitas pessoas no mundo hoje estão oprimidas e em
escravidão pelo pecado e pelo poder de satanás.
2. A única esperança para o mundo é uma igreja capacitada
pelo Espírito e capaz de avançar contra satanás.
D. Hoje nós precisamos crer na promessa de Cristo e Lhe pedir
que nos encha com o poder do Espírito para avançarmos o
reino de Deus.
1.Se nós formos cheios do Espírito, nós também
proclamaremos com poder o evangelho e veremos o reino
de Deus vir em poder.
2. Se nós buscarmos ser cheios do Espírito, Deus vai operar
através de nós para libertar os cativos e avançar Seu reino
como Ele fez através de Jesus (Jo 14.12, 16-17).

Conclusão e Apelo
1. Vem em fé e se entregue para avançar o reino de Deus.
2. Se nós pedirmos a Deus, Ele nos encherá com o poder do Seu
Espírito e nos capacitará para avançar Seu reino (Lc 11.9, 13).
[MT]
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39 Todo o Povo do Senhor como Profetas
O Sermão em uma Sentença: Deus quer lhe usar para torná-lo Sua
testemunha capacitada pelo Seu Espírito.
O Propósito do Sermão: Que cada crente seja cheio do Espírito e
reconheça que, como resultado, ele ou ela deveria tornar a voz
profética de Cristo declarando o evangelho aos perdidos no poder
do Espírito Santo.
O Texto: Números 11.26-29
Introdução
1. Nestes últimos dias, Deus está levantando um exército de profetas
capacitados pelo Espírito para declarar a mensagem de Cristo às
nações.
2. Sempre tem sido o plano de Deus que Seu povo seja uma
comunidade de profetas ungidos pelo Espírito (i.e. Testemunhas
capacitadas pelo Espírito).
3. Vamos esquadrinhar a Bíblia e descobrir o plano de Deus:
I.

MOISÉS O DESEJOU.
A. A história de Moisés e os Setenta Anciãos (Nm 11.16-30).
B. Moisés desejou que todo o Povo do Senhor fosse profeta
ungido pelo Espírito (Nm 11.28-29).
C. Por que Moisés desejou isso?
1. Para que eles pudessem ajudá-lo no trabalho.
2. Hoje, Jesus nos alista na ajuda da pregação do evangelho
às nações.
3. Nós precisamos ser cheios do Espírito.

II.

JOEL O CONFIRMOU.
A. O que Moisés desejou, Joel confirmou (Joel 2.28-29).
1. O dia certamente viria quando Deus tornaria todo seu povo
em profetas.
B. A promessa será cumprida antes do tempo da seara espiritual
(Joel 2.23-24).

III. PEDRO O DECLAROU.
A. A profecia de Joel foi cumprida primeiramente no Dia do
Pentecostes.
1. A História de Pentecostes (At 2.1-13).
B. Pedro declarou que o tempo tinha chegado no qual todo o povo
de Deus seria profetas (At 2.14-17).
1. “Isto é aquilo...” (Ferreira Almeida): i.e. Esta experiência
dos Gentios de ser cheio do Espírito e falar em línguas é o
cumprimento daquilo que Joel profetizou.
C. Três verdades poderosas:
1. Aconteceria nos Últimos Dias (At 2.17).
2. Seu propósito seria capacitar para uma missão (At 1.8).
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3.

É para todo o povo de Deus – filhos e filhas, jovens e
velhos, escravo e livre (At 2.17).

IV. NÓS PODEMOS EXPERIMENTÁ-LO.
A. Deus quer que Sua igreja seja uma comunidade de
testemunhas capacitadas pelo Espírito.
B. Você pode tornar um dos profetas de Deus dos últimos dias
sendo cheio do Espírito e se entregando à Grande Comissão
de Cristo.
C. A promessa é para você hoje (At 2.38-39).
Conclusão e Apelo
1. Vem se comprometer em cumprir a missão de Deus.
2. Você será cheio do Espírito e capacitado para a missão.
[DRM]
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40 A Unção que Quebra o Jugo
O Sermão em uma Sentença: Nós precisamos ser ungidos pelo
Espírito para que possamos quebrar os jugos que amarram o povo.
O Propósito do Sermão: Que crentes possam ser batizados no
Espírito Santo para que eles possam ser ungidos pelo Espírito para
libertar o povo da sua escravidão.
O Texto: Isaías 10.27 (Ferreira Almeida)
I.

OS JUÍZES QUEBRARAM O JUGO POR CAUSA DA UNÇÃO.
A. Eles quebraram a escravidão política através do poder do
Espírito Santo.
B. Cinco exemplos:
1. Otoniel (Jz 3.10).
2. Débora (Jz 4.4)
3. Gideão (Jz 6.14, 34).
4. Jefta (Jz 11.29).
5. Sansão
a. O Espírito o incitou (Jz 13.25).
b. O Espírito veio sobre ele (Jz 14.14).

II.

JESUS QUEBROU O JUGO POR CAUSA DA UNÇÃO.
A. Jesus declarou que através do Espírito Ele poderia quebrar a
escravidão espiritual, física e emocional (Lc 4.17-18).
B. Ele cumpriu aquela promessa no Pentecostes (At 2.1-4).
C. Uma vez que receberam o Espírito, os discípulos saíram e
ministraram no poder e unção do Espírito Santo.
1. Por exemplo: O ministério ungido de Pedro e João à Porta
do templo, chamada Formosa (At 3.1-10).

III. HOJE NÓS TAMBÉM TEMOS SIDO CHAMADOS PARA
QUEBRAR OS JUGOS POR MEIO DA UNÇÃO.
A. Hoje as pessoas estão amarradas por muitas coisas.
1. Amarrados pelo pecado.
2. Amarrados pelo ocultismo.
3. Amarrados pelo Islamismo.
B. Nós precisamos ser ungidos pelo Espírito se nós vamos ser
usados por Deus para quebrar estes jugos.
C. Como podemos ter esta unção?
1. Nós precisamos nos submeter “Àquele que unge” (Jesus).
2. Nós precisamos estar em união.
a. Nossa união é a união de propósito... de promoção...
de determinação.
b. Sl 133.1-3. (Nota como esta união resulta em unção
que resulta em bênção).
3. Precisamos ser disponíveis a Jesus para Lhe permitir nos
ungir.
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Conclusão e Apelo
Vem para receber a unção sendo batizados no Espírito Santo.
[JI]
*Estas anotações são transcritas de uma mensagem pregada por Dr. Ikoni no AAGA
General Assembly em Honey Dew, África do Sul, 9-12 de março 2009.
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41

Competentes Ministros do Espírito

O Sermão em uma Sentença: Nós todos podemos ser competentes
ministros do Espírito.
O Propósito do Sermão: Que crentes possam ser cheios do Espírito e
lhes comprometam a se tornarem competentes ministros do
Espírito.
O Texto: 2 Co 3.5-6
Introdução
1. Nós somos chamados para sermos competentes ministros do
Espírito.
2. Ser um competente ministro do Espírito significa pelo menos quatro
coisas.
I.

SIGNIFICA QUE O MINISTRO TEM SIDO ENCHIDO DO
ESPÍRITO E MANTEM UM CAMINHAR DIÁRIO NO ESPÍRITO.
A. O batismo no Espírito Santo é o requerimento básico para o
ministério espiritual (Lc 24.49; At 1.1-8).
B. A pessoa precisa também manter um andar diário no Espírito
(Gl 5.16, 25).
1. O alvo principal do ministro tem que ser permanecer cheio
do Espírito.
2. Isto é feito através de oração, sensibilidade ao Espírito,
obediência e santidade de vida.

II.

SIGNIFICA QUE O MINISTRO É CAPAZ DE MINISTRAR A
PALAVRA COM EFICÁCIA NO PODER DO ESPÍRITO SANTO.
A. Nossa responsabilidade principal é pregar Cristo no poder do
Espírito Santo (Mc 16.15-16; At 1.8).
B. Este era o modelo apostólico (At 4.8-12).

III. SIGNIFICA QUE O MINISTRO É CAPAZ DE LEVAR OS OUTROS
À PLENITUDE DO ESPÍRITO.
A. Este era o alvo principal de Jesus e dos apóstolos.
1. O primeiro ato de Jesus depois da Sua ressurreição (Jo
20.21-22).
2. O último mandamento de Jesus (At 1.1-8).
3. A preocupação dos apóstolos para com Samaria (At 8. 1718).
4. A primeira preocupação de Paulo em Éfeso (At 19.1-2).
B. Este precisa ser um dos nossos alvos principais no ministério.
IV. SIGNIFICA QUE O MINISTRO É CAPAZ DE MINISTRAR NOS
DONS DO ESPÍRITO SANTO E ENSINAR OS OUTROS A FAZER
O MESMO.
A. Jesus prometeu nos dar poder (At 1.8).
1. Este poder é manifesto principalmente em dons espirituais.
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B. Dons espirituais irão...
1. Equipar-nos para edificar a igreja.
2. Equipar-nos a espalhar o evangelho com eficácia.
3. Armar-nos para batalha espiritual.
C. Nós precisamos ser competentes ministros destes dons
espirituais.
D. Nós precisamos ser capazes de ensinar aos outros como
ministrar dons espirituais.
Conclusão e Apelo
Eu encerro com duas perguntas importantes:
1. Como tornamos competentes ministros do Espírito?
a. Nós somos qualificados pelo Espírito de Deus.
b. Lembra, “não que sejamos capazes por nós” (2 Co 3.5).
c. Mas, “nossa capacidade vem de Deus”.
2. O que precisamos fazer sobre estas coisas agora?
a. Decidir
b. Comprometer
c. Ser cheio/reenchido do Espírito.
[DRM]
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42 Dunamis – Martus
O Sermão em uma Sentença: Todos nós precisamos ser cheios com o
dunamis (poder) de Deus a fim de sermos suas martus
(testemunhas) às nações.
O Propósito do Sermão: Que crentes compreendam seu papel como
testemunhas de Cristo e então receber o poder do Espírito para
realizar aquele papel.
O Texto: Atos 1.8
Introdução
1. Nosso texto contém as palavras finais de Jesus antes da Sua
ascensão ao céu (At 1.8).
a. Estas palavras claramente definem a missão da igreja.
b. Elas também revelam o padrão evangelístico da igreja:
“Receber poder (então) ser Suas testemunhas”.
c. O verso, então, contém duas palavras chaves: “poder” e
“testemunhas”.
d. O Grego para estas duas palavras é dunamis e martus.
2. Nesta mensagem nós vamos observar de perto estas duas palavras
Gregas, e nós vamos chegar a umas implicações do que nós
descobrirmos.
I.

DUNAMIS (PODER)
A. Nota que nós estamos falando aqui sobre o dunamis de Deus.
1. É muito significante que nós enfatizemos que este dunamis
é possessão somente de Deus para dar.
2. Pertence a Ele, então, somente Ele pode dar.
B. A palavra dunamis é usada 120 vezes no NT em Grego.
1. 77 vezes é traduzido “poder”.
2. Também é traduzida como “obras poderosas”, “força”,
“milagres”, e “virtude”.
C. Amplamente definida, a palavra dunamis significa força, poder
ou habilidade. É um poder inerente ou “poder por dentro”.
1. É poder residindo dentro por virtude da sua natureza.
2. Inclui poder para operar milagres, poder moral, poder
financeira, e poder militar.
D. Este poder não é limitado pelo que nós sentimos ou não
sentimos, pelo que fazemos ou não fazemos.
1. É o dunamis de Deus que inclui tudo.
2. É manifesto em testemunha poderosa, incluindo sinais,
maravilhas, poder moral, e excelência de alma.
3. É o poder que Ele deseja nos dar!
E. É o dunamis de Deus operando entre as nações do mundo,
operando no continente da África, operando através de
barreiras étnicas e de línguas, operando em nossas famílias,
operando aqui neste salão, operando na sua vida hoje.
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II.

MARTUS (TESTEMUNHA)
A. A palavra martus é usada 34 vezes no NT em Grego.
1. 29 vezes é traduzida “testemunha”.
2. Também é traduzida “mártir” e “arquivo”.
3. Uma testemunha dá testemunho através de palavras,
através de ações, e através de sacrifício.
B. Existem várias maneiras de entender esta palavra:
1. Por exemplo, uma testemunha na sala do tribunal.
2. Ou, alguém que participa de um evento (um espectador).
3. Ou, alguém que dá sua vida para uma causa (um mártir).
4. Martus certamente inclui pregar e testemunhar
verbalmente; porém, é muito mais.
C. Vamos observar dois usos de martus no livro de Atos:
1. Estêvão era uma testemunha em maneiras múltiplas.
a. Ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo
(6.5).
b. Ele fez grandes maravilhas entre o povo (6.8).
c. Ele falou com poder (6.10).
d. Ele mostrou coragem moral na morte (7.56-60).
2. Paulo (Saulo de Tarso) apresenta uma diferente, mas
também significante paradigma de testemunha.
a. Ele consentiu na morte de Estêvão (At 8.1).
b. O testemunho de Estêvão contribuiu na sua conversão.
c. Em todo seu ministério, Paulo testemunhou através de
pregação poderosa, sinais e maravilhas, caráter moral,
etc.
d. Como Estêvão, Saulo deu sua vida, através de uma
vida vivida “morta para a carne” e “viva para Cristo”.

Conclusão e Apelo
1. Então, a igreja primitiva foi capacitada pelo dunamis de Deus e
comprometida a martus de Cristo. Como resultado, o evangelho
espalhou por toda Jerusalém, Judéia e Samaria, e aos “confins”
daquela era.
2. Agora, vem e se compromete a Cristo como Seu martus, e recebe
Sua dunamis para proclamar Sua mensagem a todo o povo até que
Ele retorne do céu.
[DT]
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43

Capacitados para os Últimos Dias

O Sermão em uma Sentença: Nós precisamos ser capacitados pelo
Espírito Santo para cumprir nossa missão para os últimos dias.
O Propósito do Sermão: Ver crentes batizados no Espírito Santo para
que eles possam participar na seara de Deus dos últimos dias.
O Texto: Atos 2.17
Introdução
1. Os últimos dias de uma preparação para qualquer evento sempre
são um tempo de atividade aumentada e urgente (ie. Um
casamento).
2. Nosso texto fala dos “últimos dias”, um tempo de atividade
aumentada e urgente no reino espiritual.
3. Baseada no nosso texto, nós vamos fazer e responder três
perguntas sobre os Últimos Dias:
I.

O QUE SIGNIFICA A FRASE “OS ÚLTIMOS DIAS”?
A. Os Judeus antigos viram os Últimos Dias como um tempo de
bênção Messiânica.
1. Um tempo quando Deus trará julgamento sobre os ímpios.
2. E vindicação ao Seu povo.
B. No Novo Testamento nós temos uma revelação mais ampla
dos Últimos Dias.
1. Pedro identificou os Últimos Dias como um tempo do
derramamento do Espírito de Deus sobre toda a
humanidade (veja o texto).
2. Engloba toda a era da igreja.
a. Começou com a vinda de Jesus no poder do Espírito e
o derramamento do Espírito no Dia do Pentecostes.
b. Estenderá até a segunda vinda de Cristo.
3. Nós estamos nos Últimos Dias.
a. Nós somos um “Povo dos Últimos Dias”.
b. Nós estamos vivendo “entre os tempos” (ie. O tempo
entre a primeira e a segunda vinda de Jesus).
c. Nós precisamos, então, viver com um senso de
urgência (At 1.10-11).

II.

QUAIS SÃO ALGUMAS DAS CARACTERÍSTICAS DOMINANTES
DOS ÚLTIMOS DIAS?
(Existem muitas. Nós vamos falar de quatro:)
A. Um tempo de “término” do plano de Deus para as nações (At
3.19-21).
B. Um tempo de derramamento mundial do Espírito (ie. “sobre
toda a humanidade”).
C. Um tempo quando o evangelho será pregado com poder para
todas as nações (At 1.8; Mt 24.14; At 2.21).
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D. Um tempo de grande atividade profética e uma demonstração
poderosa do poder de Deus contra o reino de satanás (At 2.1418).
III. QUAIS SÃO ALGUMAS DAS IMPLICAÇÕES DESTAS
VERDADES SOBRE NÓS HOJE COMO O POVO
PENTECOSTAL?
A. Cada um de nós precisa reconhecer que temos sido chamados
e capacitados para participar do plano de Deus para as nações.
B. Como o “Povo dos Últimos Dias” de Deus nós precisamos ter
um senso de urgência da nossa tarefa (Jo 9.4).
C. Cada um de nós precisa ser capacitado pessoalmente pelo
Espírito para realizar nossos ministérios (Lc 24.49; At 1.4-5).
Conclusão e Apelo
1. Você pergunta, “Como posso participar da missão de Deus nos
últimos dias?
a. Entender que você é uma das “pessoas dos últimos dias” de
Deus.
b. Ser cheio do Espírito hoje.
2. O que alguém precisa fazer para ser cheio do Espírito?
a. Pede em fé (Lc 11.9-13).
b. Recebe pela fé (Mc 11.24).
c. Confessa com fé (At 2.4).
[DRM]
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44

A Capacitação do Espírito
e a Grande Comissão

O Sermão em uma Sentença: Nós precisamos ser capacitados pelo
Espírito para completar a Grande Comissão.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam cheios do Espírito em
antecipação à sua participação no cumprimento da Grande
Comissão.
O Texto: Atos 1.4-8.
Introdução
1. Em nosso texto Jesus descreve o batismo no Espírito Santo como
uma experiência dada que capacita para completar a Grande
Comissão de Cristo.
2. Surge a pergunta: "Exatamente como a capacitação do Espírito nos
ajuda no trabalho de evangelização e missões?"
3. A experiência ajuda em pelo menos seis maneiras importantes:
I.

COM A CAPACITAÇÃO DO ESPÍRITO VEM A MOTIVAÇÃO
PARA PROCLAMAR CRISTO AOS PERDIDOS.
A. Foi isso o que aconteceu aos discípulos no Pentecostes e
depois (por exemplo, Pedro: At 2.14; Crentes At 2.47; Pedro: At
11.12).
B. É por isso que cada um de nós precisa ser cheio do Espírito.

II.

COM A CAPACITAÇÃO DO ESPÍRITO VEM O PODER PARA
DESAFIAR E DERROTAR OS PODERES DEMONÍACOS.
A. A proclamação do evangelho está sendo fortemente oposta por
satanás e seus demônios (2 Co 4.4).
B. Nós podemos vencer o diabo somente através do poder do
Espírito (Mt 12.28).

III. COM A CAPACITAÇÃO DO ESPÍRITO VEM A CAPACIDADE DE
PREGAR COM MAIOR PODER E EFICÁCIA.
A. Depois do Pentecostes os discípulos pregaram com grande
poder e eficácia (por exemplo, Pentecostes: At 2.41; Depois em
Jerusalém: At 4.31-33).
B. Deus irá nos capacitar para fazermos o mesmo.
IV. COM A CAPACITAÇÃO DO ESPÍRITO VEM OUSADIA PARA
PREGAR CRISTO, ATÉ DIANTE DE GRANDE PERIGO.
A. Proclamando Cristo freqüentemente pode ser um assunto
perigoso (por exemplo, Pedro: At 12.1-5; Paulo: At 14.19-20).
B. O Espírito nos dará ousadia diante de tal perigo.
V. COM A CAPACITAÇÃO DO ESPÍRITO VEM A EXPECTATIVA DE
DIREÇÃO DIVINA.
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A. O Espírito freqüentemente guiava os missionários do Novo
Testamento (por exemplo: Filipe: At 8.29-31; Paulo: At 16.6-9).
B. O Espírito hoje nos guia.
VI. COM A CAPACITAÇÃO DO ESPÍRITO VEM UMA GRANDE
CONFIANÇA QUE AS ALMAS SERÃO SALVAS E IGREJAS
SERÃO ESTABELECIDAS.
A. Com o batismo no Espírito Santo vem a confiança que Deus
dará sucesso (Lc 5.10).
B. Esta confiança ajuda a nos encorajar na obra (por exemplo,
Paulo: At 18.10-11).
C. Com o acréscimo de todos estes benefícios, não é de se
maravilhar que Jesus ordenou que fôssemos cheios do
Espírito.
Conclusão e Apelo
1. Vem agora e seja cheio!
2. Como?
a. Pede em fé (Lc 11.9, 13).
b. Recebe pela fé (Lc 11.10; Mc 11.24).
c. Confessa com fé (At 2.4, 14; Jo 7.38).
[DRM]
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45 Deus tem Escolhido os Fracos
O Sermão em uma Sentença: Deus freqüentemente escolhe aquelas
pessoas e igrejas que são fracas aos olhos do mundo e as capacita
para realizar grandes obras.
O Propósito do Sermão: Que crentes reconheçam que Deus pode
usá-los – se eles forem cheios do Espírito e se comprometam aos
Seus propósitos. E que eles serão cheios do Espírito e capacitados
para a obra.
O Texto: 1 Coríntios 1.26-29
Introdução
1. Nós freqüentemente pensamos que Deus só pode usar aqueles que
têm dinheiro, poder ou talentos especiais.
2. Nosso texto, porém, revela que a verdade é muitas vezes o oposto.
a. Deus freqüentemente usa aquelas pessoas e coisas que são
fracas e insignificantes aos olhos do mundo para realizar Seus
propósitos.
b. Isto significa que, se você se comprometer à vontade de Deus
e for cheio do Espírito, você poderá ser usado poderosamente
por Deus.
3. Vamos olhar mais de perto em como isso acontece.
I.

NÓS TEMOS UMA TENDÊNCIA A FOCALIZAR EM NOSSAS
FRAQUEZAS.
A. Isto é verdade para nós individualmente.
1. Nós sentimos inadequados.
2. Como resultado, nós afastamos do ministério.
B. Isto também é verdade para nós como uma unidade.
1. Nós vemos nossa igreja como fraca e insignificante.
2. Então, nós não movemos em ministério às nossas
comunidades.
C. Freqüentemente é uma verdade para nós Africanos.
1. Nós às vezes vemos a África como pobre e sem forças.
2. Então, nós escolhemos deixar o trabalho de missões para
os outros.

II.

NÓS DEVEMOS LEMBRAR QUE DEUS TEM ESCOLHIDO O
FRACO PARA REALIZAR SUA VONTADE.
A. Paulo revelou uma verdade maravilhosa: "Deus escolheu o que
para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte" (1 Co
1.27).
B. A Bíblia é cheia de exemplos deste princípio divino:
1. De dentro dos grandes impérios do mundo, Deus escolheu
a pequena nação de Israel para ser representantes ao
mundo (Dt 7.6-10).
2. Deus escolheu Davi, o menor dos filhos de Jessé, para
tornar rei de Israel (1 Sm 16.11-13).
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3.

Jesus escolheu homens comuns para serem Seus
discípulos.
C. Então, se você se considera fraco e insignificante, regozija!
1. Porque Deus o tem escolhido... e Ele quer lhe ungir e lhe
usar.
2. E mais, Deus tem escolhido esta igreja... e Ele quer nos
capacitar para alcançar nossas comunidades.
3. Não somente isso, mas, Deus tem escolhido a África... e
Ele irá enviar Seu Espírito sobre a igreja da África para que
possa tornar uma luz às nações.
III. NÓS DEVERÍAMOS REGOZIJAR POR DEUS TER NOS
PROMETIDO SEU PODER.
A. A promessa é encontrada em Atos 1.8.
B. Por que Deus escolhe usar os fracos?
1. Porque os fracos são disponíveis a serem usados.
2. Para que Ele pudesse receber a glória (1 Co 12.9).
C. Como Deus usa os fracos?
1. Dando-lhes Seu nome (Jo 14.13; At 3.6).
2. Capacitando-lhes com Seu Espírito (At 1.8).
3. Enviando-lhes, e acompanhando-lhes na obra (Mt 28.1820).
4. Suprindo suas necessidades (Fp 4.19).
5. Confirmando Sua palavra com sinais (Mc 16.17-18; At
4.33).
Conclusão e Apelo
1. Deus quer lhe usar em maneiras que você nunca sonhou ser
possível.
2. Você precisa se comprometer aos Seus propósitos e ser cheio do
Seu Espírito.
3. Vem agora.
[DRM]
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46 O Deus de Cada Situação
O Sermão em uma Sentença: Deus nos capacitará para realizarmos a
Sua missão até em tempos de severa oposição.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam cheios do Espírito e
preparados para proclamar o evangelho no meio de perseguição.
O Texto: Atos 4.23-31; 5.17-20, 29.
Introdução
1. Como missionários de Deus, é requerido de nós irmos para muitos
lugares para proclamar o evangelho e implantar igrejas.
2. Como os apóstolos e evangelistas no livro de Atos, nós podemos
esperar encontrar muita oposição.
3. Em ler leituras das Escrituras, nós podemos aprender três coisas
sobre como Deus nos ajuda durante tempos de oposição:
I.

NÓS PRECISAMOS ENTENDER A REALIDADE DE OPOSIÇÃO.
A. Um verdadeiro entendimento do poder do Espírito Santo nos
enviará para pregar o evangelho.
B. Na medida em que formos, podemos esperar encontrar
oposição satânica.
1. Em nossos textos, os apóstolos experimentaram oposição
(At 4.18-21; 5.27-28, 33).
2. Jesus, também, teve oposição de satanás.
3. Nós, também, podemos esperar oposição satânica.
C. Nós precisamos entender que oposição virá de muitas
direções, mas terá uma fonte.
1. De líderes religiosos; de líderes políticos; de membros da
família; de outras direções.
2. A fonte, porém, é satanás (Ef 6.12).
D. Nós precisamos pregar o evangelho a despeito da oposição
satânica.
1. A oposição não parou Jesus de pregar.
2. A oposição não parou os apóstolos de pregar.
3. A oposição não deveria nos parar de pregar.
4. A exortação do anjo: "Dirijam-se... relatem" (At 5.20).

II.

NÓS PRECISAMOS ORAR DURANTE NOSSOS TEMPOS DE
OPOSIÇÃO.
A. Quando vier a oposição nós temos escolhas:
1. Nós podemos desistir e correr.
2. Ou nós podemos orar!
B. No livro de Atos a igreja orou durante tempos de perseguição e
oposição (At 4.23-30).
C. A cerca de que os crentes oravam nesta oração (At 4.25-26)?
1. Eles não oravam por livramento.
2. Eles oravam conforme as Escrituras (At 4.25-26).
3. Eles oravam para que fosse feito a vontade de Deus.
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4. Eles oravam para Deus manifestar Seu poder.
5. Eles oravam para ousadia para pregar o evangelho.
D. Deus respondeu poderosamente as suas orações (At 4.31).
1. Ele manifestou Seu poder.
2. Ele os encheu com Seu Espírito.
3. Eles pregavam a palavra de Cristo com ousadia (At 4.3133; 5.29-32).
4. Deus fará o mesmo para nós – se nós orarmos!
III. NÓS PRECISAMOS EXPERIMENTAR O PODER DE DEUS NO
MEIO DA OPOSIÇÃO (Leia: At 4.31).
A. Nós precisamos entender que Deus não desiste durante
nossos tempos de oposição.
1. Ele não abandonou os apóstolos, mas os encheu com Seu
Espírito, Seu poder, e Sua ousadia.
2. Ele não vai nos abandonar, mas nos encherá com Seu
Espírito, Seu poder, e Sua ousadia para pregar o
evangelho.
3. Às vezes Deus nós livra da situação, outras vezes Ele nos
dá coragem para suportar perseguição e para continuar
pregando o evangelho (Hb 11.32-38).
B. Nós experimentamos o poder de Deus sendo cheio e reenchido
com o Espírito Santo.
1. Isto é o que aconteceu aos apóstolos (At 4.31; 5.29-32).
2. Nós precisamos ser cheios do Espírito e nós precisamos
assegurar que nossos membros estão cheios do Espírito.
C. Você pode receber este poder hoje sendo cheio ou reenchido
do Espírito.
Conclusão e Apelo
1. Vem agora e seja cheio do Espírito.
2. Como podemos ser cheios hoje?
a. Pede em fé (Lc 11.9)
b. Recebe pela fé (Lc 11.10, 13; Mc 11.24).
c. Confessa com fé (At 2.4; Jo 7.38).
[EL]
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47

A Grande Comissão e o
Batismo no Espírito Santo

O Sermão em uma Sentença: Cada um de nós precisa ser cheio do
Espírito para que possamos obedecer com eficácia o mandar de
Jesus de pregar o evangelho a todas as nações e povos.
O Propósito do Sermão: Que crentes possam ser cheios do Espírito e
se comprometerem a obedecer a Grande Comissão.
Os Textos: Mateus 28.18-10; Marcos 16.15-16; Lucas 24.46-49; João
20.21-22; Atos 1.4-8
Introdução
1. Durante os quarenta dias entre a ressurreição de Jesus e a Sua
ascensão, Ele repetiu a Grande Comissão cinco vezes.
a. Nós acabamos de ler estes exemplos.
b. Cada vez, Ele ligou o cumprimento da Grande Comissão com o
poder e a presença do Espírito Santo.
2. Vamos olhar em cada um destes exemplos, e então vamos chegar
a algumas conclusões poderosas do que aprendemos:
I.

VAMOS OLHAR EM CADA UMA DAS GRANDES COMISSÕES
DE JESUS PÓS-RESSURREIÇÃO.
A. Em ordem cronológica:
1. A noite da Sua ressurreição (Jo 20.21).
2. Algum tempo depois na Galiléia (Mt 28.18-20).
3. Em outra ocasião, quando Ele apareceu aos onze
enquanto estavam comendo (Mc 16.15-16).
4. Logo antes da Sua ascensão (Lc 24.46-48; At 1.8b).
B. Note estes fatos significantes sobre estas declarações:
1. A Grande Comissão foi o tema principal de Jesus durante
os quarenta dias entre Sua ressurreição e ascensão. Era a
coisa principal que eles não deveriam negligenciar!
2. Da mesma forma, precisa ser nosso tema principal antes
da Sua volta (At 1.9; Mt 24.14). É a coisa principal que nós
não deveríamos negligenciar.

II.

CADA VEZ QUE JESUS DAVA SUA GRANDE COMISSÃO ELE A
LIGAVA COM A PROMESSA DO PODER OU PRESENÇA DO
ESPÍRITO.
A. Vamos olhar de novo em cada declaração sobre a Grande
Comissão:
1. João 20.21-22.
a. Primeiramente Jesus disse: "Como o Pai me enviou..."
b. Então Ele soprou sobre eles e disse: "Recebam..."
2. Mateus 28.18-20.
a. Primeiramente Jesus disse: "Vão e..."
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b.

Então Ele prometeu, "E Eu estarei sempre com
vocês..." (Esta foi a promessa da vinda do Espírito;
compare com, João 14.16-18).
3. Marcos 16.15-16.
a. Primeiramente Jesus ordenou, "Vão pelo mundo
todo..."
b. Então Ele prometeu, "E estes sinais acompanharão...
(Esta é uma referência ao poder do Espírito como é
demonstrado mais tarde no livro de Atos).
4. Lucas 24.36-49.
a. Jesus primeiramente declarou: "Arrependimento para
perdão..."
b. Ele então ordenou, "Fiquem na cidade...!
5. Atos 1.8
a. Jesus disse, "Serão minhas testemunhas..."
b. Mas primeiramente Ele disse: "Vocês receberão
poder..." (veja também v 4-5).
B. Note de novo como com cada referência à Grande Comissão,
Jesus prometeu Seu poder ou presença para acompanhar
aqueles que iriam obedecer.
1. Aquela promessa permanece em vigor hoje.
III. COMO NÓS DEVERÍAMOS RESPONDER A ESTAS
PODEROSAS VERDADES?
A. Nós precisamos comprometer-nos de novo a obedecer a ordem
de Cristo para levar o evangelho a todas as nações.
B. Nós precisamos ser cheios e reenchidos do Espírito para que
possamos ser capacitados para obedecer com eficácia à ordem
de Cristo.
Conclusão e Apelo
1. Vem agora.
2. Compromete-se a ajudar a cumprir a comissão de Cristo.
3. Seja cheio do Espírito.
[DRM]
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48

Obras Ainda Maiores do Que Estas

O Sermão em uma Sentença: Todos os crentes deveriam participar na
missão de Cristo pelo poder do Espírito Santo.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam cheios do Espírito e se
tornem participantes ativos em alcançar as nações para Cristo.
O Texto: João 14.12
Introdução
1. Jesus fez esta declaração no clímax da Sua missão na terra horas
antes da Sua traição e crucificação.
2. Quando Jesus se reuniu com Seus discípulos na última ceia, Ele os
preparou para o que estava prestes a acontecer.
3. Nesta luz, vamos considerar a poderosa e importante declaração
que Jesus fez naquele momento.
4. Dela nós aprenderemos várias verdades importantes para as
nossas vidas hoje.
I.

A IMPORTÂNCIA DA DECLARAÇÃO DE JESUS.
A. Versões diferentes traduzem a palavra Grega Amén como "Em
verdade, em verdade" ou "Digo-lhes a verdade".
1. Uma declaração solene para enfatizar e fortalecer o
impacto das Suas palavras.
B. Tudo que Jesus disse é importante. Porém, Ele enfatizou
algumas coisas para nos fazer prestar atenção especial.

II.

A NATUREZA UNIVERSAL DA DECLARAÇÃO DE JESUS.
A. Jesus falou estas palavras para Seus 12 discípulos na noite em
que Ele foi traído. "... Eu digo a vocês..."
B. Mas o intento claro desta declaração foi para todos os
seguidores de Cristo ("Aquele que crê em mim...").

III. O ALVO DA DECLARAÇÃO DE JESUS.
A. Seu alvo é primeiramente que cada crente participe na Sua obra.
"Aquele que crê... fará também as obras que tenho realizado."
B. Que obras Jesus realizou?
1. Ele pregou as boas novas do reino de Deus e chamou as
pessoas a se arrependerem e serem salvos.
2. Ele curou os doentes, e expulsou os demônios.
3. Ele transformou as vidas das pessoas.
C. Seu alvo, porém, é mais do que a participação, mas que nós
realmente aumentemos Suas obras. "... ainda maiores do que
estas".
IV. A PROMESSA DE PODER PARA CUMPRIR A DECLARAÇÃO
DE JESUS.
A. Jesus disse que nós continuaríamos a realizar Suas obras "...
porque eu estou indo para o Pai...".
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1.

Isto significava mais do que depender de nós já que agora
Ele não está mais aqui.
B. A chave para entender esta declaração se encontra no que, em
seguida, Jesus começou a explicar aos discípulos.
1. João 14.16-18
2. João 16.7 "... é para o bem de vocês que eu vou. Se eu
não for, o Conselheiro não virá para vocês".
3. Era para o nosso bem porque Jesus estava fisicamente em
um lugar, mas quando o Espírito viesse, Ele seria
derramando sobre todos os crentes em todo lugar e os
encheria com o poder de Deus.
C. Jesus cumpriu esta promessa no Dia do Pentecostes e
derramou o Espírito Santo sobre a igreja.
1. O livro de Atos nos mostra o padrão na igreja primitiva.
Quando as pessoas se tornaram seguidoras de Cristo, elas
também foram poderosamente batizadas no Espírito Santo
e usadas por Deus para continuarem a obra de Cristo.
2. Até hoje, Jesus quer que cada um dos Seus seguidores
seja cheio do Espírito e continue a Sua obra.
V. COMO DEVERÍAMOS RESPONDER A ESTAS VERDADES?
A. Nós deveríamos responder em fé.
1. Jesus disse: "Aquele que crê..."
2. Fé sempre é a chave para responder corretamente a Deus.
3. Nós precisamos crer que:
a. ...a obra de Cristo é a mais importante que existe.
b. ...Deus nos encherá com o Espírito Santo e operará
poderosamente através de nós para testemunhar e
salvar as almas.
B. Nós deveríamos nos comprometer totalmente a obra/missão de
Cristo.
C. Nós deveríamos orar e pedir para sermos cheios do Espírito
Santo.
1. No v 13-14, Jesus prometeu que Ele faria qualquer coisa
que pedíssemos em Seu nome.
2. Deveríamos começar pedindo-Lhe para nos encher com o
Espírito Santo e com poder para realizarmos Sua obra (Lc
11.9-13).
3. Depois que nós recebemos o Espírito Santo, nós
precisamos manter Sua presença buscando-a em oração.
a. Receber o dom do Espírito não é somente uma única
experiência para a vida.
Conclusão e Apelo
1. Vamos nos aproximar e pedir a Deus para nos encher com o
Espírito e para continuar a obra de Cristo através de nós na
proclamação do evangelho.
[MT]
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49 O Espírito Santo e Ganhando Almas
O Sermão em uma Sentença: O poder do Espírito Santo é um
requerimento para pregar com eficácia de maneira que trará
pecadores ao arrependimento e à salvação.
O Propósito do Sermão: Motivar pregadores a buscarem a plenitude e
o poder contínuo do Espírito Santo começando agora.
O Texto: Atos 2.14-41
Introdução
1. É um fato que existem muitos pregadores em nossa geração.
2. Porém, uma coisa é pregar, mas outra coisa é pregar com eficácia.
3. Pregar com eficácia é um tipo de pregação que traz uma seara de
almas ao reino de Deus.
4. Para a pregação efetiva acontecer, o pregador precisa envolver o
Espírito Santo que é o Senhor da seara.
5. Sem o poder do Espírito Santo, a eficácia do pregador é limitada a
sua própria habilidade.
6. No Dia do Pentecostes, Pedro foi batizado com o Espírito Santo e,
então, ficou em pé e, sobre o poder da unção do Espírito, ele
pregou uma mensagem poderosa e três mil pessoas foram salvas.
7. Existem três coisas que o Espírito Santo faz no ganhar de almas:
I.

ELE REVELA GRANDES COISAS QUE SÃO ESCONDIDAS NAS
VIDAS DOS OUVINTES.
A. Eles ficam convictos pela revelação da mensagem de Deus e,
então, eles se arrependem e aceitam o Senhor Jesus Cristo (At
2.37).
B. Muitos Cristãos hoje, quando eles testificam, relatam de como
quando eles ouviram o evangelho sendo pregado, parecia para
eles que o pregador estava falando diretamente para eles e
sabia tudo sobre eles.
C. O Espírito Santo conhece todas as coisas e Ele fala aos
pecadores através dos seus servos que são guiados pelo Seu
Espírito e ungidos para pregar a palavra (1 Co 2.10-13).

II.

ELE DEMONSTRA O PODER DE DEUS COMO UM SINAL DA
PRESENÇA DE DEUS.
A. Em nosso texto, no Dia do Pentecostes, quando os 120 foram
cheios do Espírito, um milagre aconteceu; eles começaram a
falar em línguas que eles não conheciam antes.
1. Atos 2.12 diz que as pessoas ficaram "atônitos e
perplexos" e que eles começaram a perguntar, "Que
significa isto?".
2. Isto abriu a porta para Pedro explicar-lhes a mensagem do
evangelho.
B. Jesus prometeu que sinais seguiriam àqueles que pregavam a
palavra (Mc 16.17).
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1.

Sinais são acontecimentos sobrenaturais que não podem
ser explicados naturalmente.
C. Quando as pessoas virem os sinais, até se elas anteriormente
duvidassem da palavra, elas crerão quando virem as
ocorrências sobrenaturais.
D. Jesus realizou grandes coisas por causa do poder do Espírito
Santo (At 10.38).
E. Se você está cheio do Espírito Santo, Deus realizará sinais
através do seu ministério que vão demonstrar Sua realidade e
presença, e dar convicção aos incrédulos para se
arrependerem (At 1.8).
III. ELE DÁ ENTENDIMENTO ESPIRITUAL ÀS PESSOAS PARA
QUE ELAS POSSAM RESPONDER À PALAVRA DE DEUS E A
TODAS AS SUAS PROMESSAS.
A. (Ef 1.17-18).
B. O homem natural é cego à verdade, mas o Espírito Santo abre
os olhos dos cegos e revela a verdade de Deus para que eles
possam entendê-la (1Co 2.12-16).
Conclusão e Apelo
1. Vamos aproximar e buscar um enchimento novo do Espírito Santo
para que Seu poder possa opera em nossa pregação e nos
capacitar para alcançar os perdidos com o evangelho de Jesus
Cristo.
[EC]
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50

O Espírito Santo e
o Ministério da Igreja

O Sermão em uma Sentença: O Espírito Santo precisa ser
compreendido e aceito para a igreja realizar a obra do ministério.
O Propósito do Sermão: Encorajar as pessoas a darem ao Espírito
Santo Seu devido lugar na Igreja.
O Texto: João 16.7, 15; Atos 5.3-4; 13.2
Introdução
1. O Espírito Santo é o divino executivo realizando os propósitos de
Deus na igreja e através dela hoje. Colocar Ele em segundo plano
garante fracasso para a igreja.
2. Nesta lição, nós vamos nos apresentar à pessoa do Espírito Santo
e depois focalizar na Sua importância e funções.
I.

ENTENDENDO O ESPÍRITO SANTO
A. Ele é uma Pessoa – Personalidade é aquilo que possui
inteligência, emoção e volição. A Bíblia apresenta o Espírito
Santo como:
1. tem uma mente e vontade (Rm 8.27; 1 Co 12.11).
2. ensina (Jo 14.26).
3. testemunha (Cl 4.6; Rm 8.15-16).
4. intercede (Rm 8.26).
5. fala e ordena (Ap 2.7; At 16.6-7).
6. testifica (Jo 15.26).
7. pode ser entristecido (Ef 4.30).
8. pode-se mentir para Ele (Ef 4.30).
B. Ele é Deus.
1. Ele tem atributos divinos.
a. Eterno (Hb 9.14).
b. Onipresente (Sl 139.7-10).
c. Onipotente (Lc 1.35).
d. Onisciente (1 Co 2.10, 11).
2. Obras divinas designadas a Ele.
a. Criação (Gn 11.2; Jó 33.4).
b. Ressurreição (Rm 8.11).
3. Tem posição igual a do Pai e do Filho (1 Co 12.4-6; 2 Co
13.14; Mt 28.19; Ap 1.4).

II.

A IMPORTÂNCIA E FUNÇÕES DO ESPÍRITO SANTO NO
TRABALHO DA IGREJA.
A. Ele é o agente de salvação.
1. Convicção do pedado (Jo 16.7-8).
2. Revela a verdade sobre Cristo (Jo 14.16, 26).
3. Dar novo nascimento (Jo 3.3-6).
4. Traz crentes para o corpo de Cristo (1 Co 12.13).
B. Ele é o Agente de Santificação.
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1.

Crentes são habitados pelo Espírito depois de ficarem
debaixo da Sua influência santificadora (Rm 8.9; 1 Co
6.19).
2. Ele santifica os crentes – limpa, guia-os e motiva-os a vidas
santas, livrando-os do pecado (Rm 8.2-4; Gl 5.16-17; 2 Ts
2.13).
3. Ele diz aos crentes que eles são filhos de Deus (Rm 8.16).
4. Ele ajuda os crentes no louvor (At 10.46).
5. Ele nos ajuda na oração e intercessão (Rm 8.26-27).
6. Ele produz as graças de caráter de Cristo que glorificam a
Cristo (Gl 5.22-23; 1 Pe 1.2).
7. Ele é o mestre divino dos crentes (1 Co 2.9-16), guia-os em
toda a verdade (Jo 16.13; 14.26).
8. Ele revela Jesus aos crentes e os guia em comunhão
íntima e singularidade com Jesus (Jo 14.16-18; 16.14).
9. Ele dá continuamente o amor de Deus a nós (Rm 5.5).
10. Ele dá alegria, conforto e ajuda (Jo 14.16; 1 Ts 1.6).
C. Ele é o Agente de Serviço.
1. Capacita os crentes para serviço e testemunho (At 1.8).
2. Confere aos crentes os dons espirituais.
a. Para manifestar a graça, o poder e o amor do Espírito
entre Seu povo nas suas reuniões, lares, famílias e
vidas pessoais (1 Co 12.4-7; 12.25; Rm 15.15, 18, 19;
Ef 4.8).
b. Para ajudar a tornar a pregação do evangelho eficaz
dando confirmação sobrenatural à mensagem (Mc
16.15-20; At 14.8-18; 16.16-18; 19.4-20).
c. Para suprir as necessidades humanas e para fortalecer
e estabelecer espiritualmente tanto a igreja como o
indivíduo (1 Co 12.7, 14-30; 14.3, 12, 26; 1 Tm 1.5).
d. Para guerrear com eficácia a batalha espiritual contra
satanás e as forças do mal (Is 61.1; At 3.5-7; 26.18; Ef
6.11-12).
3. Ele direciona missões (At 13.2, 4).
4. Ele escolha os obreiros (At 20.28).
Conclusão e Apelo
Diante destes fatos nós podemos ver que a igreja que não dar o devido
lugar ao Espírito Santo será uma igreja terrivelmente empobrecida. O
Espírito Santo é Deus mesmo em nosso meio. Vamos reconhecê-lO
como Deus em nosso meio e permiti-lO realizar todas as Suas funções.
[CO]
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51

A Planta de Jesus para Edificar
uma Igreja Pentecostal

O Sermão em uma Sentença: Nós precisamos seguir o plano de Cristo
para edificar a Sua igreja.
O Propósito do Sermão: Ajudar crentes a entender o plano de Cristo
para edificar a Sua igreja, e levá-los, então, para serem cheios do
Espírito para que eles possam seguir Seu plano.
O Texto: Lucas 24.45-49
Introdução
1. Uma planta é um plano para edificar algo.
2. No nosso texto, Jesus nos dá Sua planta para edificar uma igreja
Pentecostal.
3. Se seguirmos Seu plano, Ele edificará a Sua igreja através de nós.
a. A mensagem que a igreja precisa proclamar.
b. A missão que a igreja precisa cumprir.
c. O poder que a igreja pode esperar receber.
I.

MENSAGEM QUE A IGREJA PRECISA PROCLAMAR (v 46.47a).
A. Cristo sofreu e morreu na cruz por nossos pecados (v 46a).
B. Cristo ressuscitou da morte no terceiro dia (v 46b).
C. Aqueles que se arrependem dos seus pecados e colocam sua
fé em Cristo serão perdoados (v 47a; Rm 10.9).
D. Esta mensagem sempre precisa estar no centro da nossa
pregação, porque é:
1. O poder de Deus para a salvação (Rm 1.16; 1 Co 1.18).
2. A única esperança para os pecadores (Jo 14.6; At 4.12).

II.

A MISSÃO QUE A IGREJA PRECISA CUMPRIR (v 47b-48).
A. Nós precisamos pregar esta mensagem no nome de Cristo (v
47).
1. Nós não pregamos em nosso nome ou autoridade, mas na
autoridade do nome de Jesus (Mt 28.18-20).
B. Nós precisamos pregar esta mensagem para todas as nações
(v 47).
1. Nós precisamos começar por nossa "Jerusalém", mas nós
não deveríamos permanecer ali (At 1.8).
2. Deus intenta que o mundo inteiro receba a mensagem.
C. A missão principal de Deus para cada um de nós é sermos
Suas testemunhas (v 48).
D. Você quer aceitar a sua parte na missão de Deus?
1. Você vai pregar a mensagem do evangelho aos perdidos?
2. Você vai participar em levar esta mensagem a todas as
nações?

III. O PODER QUE A IGREJA PODE ESPERAR RECEBER (v 49).
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A. A fonte deste poder é o Espírito Santo.
1. Quando Ele adentra nos crentes, Ele os enche com Seu
poderoso poder.
2. O Pai prometeu enviar o Espírito Santo (Joel 2.28).
3. Jesus enviou o Espírito no Dia do Pentecostes.
4. Esta promessa do dom do Espírito Santo é para cada
crente (At 2.17, 38-39).
5. Cada um de nós precisa ser cheio do Espírito Santo da
mesma maneira que os crentes foram cheios no livro de
Atos.
B. Todos nós precisamos do poder do Espírito.
1. Jesus disse aos discípulos para não deixarem Jerusalém
até que fossem revestidos com o poder do alto.
2. Uma pessoa não deveria sair em público sem roupa; da
mesma forma, um Cristão não deveria sair para o mundo
sem ser revestido com o poder do Espírito Santo.
3. Sem o poder do Espírito nós não seremos capacitados
adequadamente para pregar a mensagem e cumprir a
missão que Cristo nos deu.
C. A natureza do poder do Espírito.
1. Não é poder financeiro nem intelectual ou social.
2. É poder espiritual.
a. O Espírito muda nossa maneira de pensar, agir e falar.
b. Ele nos capacita para proclamar a mensagem da cruz
com eficácia e coragem.
c. Ele nos dá discernimento, sabedoria e outros dons
importantes.
d. Ele nos ajuda a viver vidas santas para que nossas
palavras e ações, juntas, testemunhem de Cristo.
Conclusão e Apelo
1. Vem e entrega sua vida à missão de Deus de pregar Cristo para
todo o mundo.
2. Então seja cheio do Espírito Santo para que você possa ter o poder
para assim fazer.
[DG]
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52

As Últimas Palavras de Jesus
Não-Tão-Famosas

O Sermão em uma Sentença: Nós deveríamos entender e obedecer
as últimas palavras de Jesus "não-tão-famosas".
O Propósito do Sermão: Que Cristãos entendam a importância de
serem batizados no Espírito Santo e que eles recebam a
experiência hoje.
O Texto: Atos 1.1-11
Introdução
1. Esta passagem relata as últimas palavras de Jesus antes que Ele
voltasse ao céu (v 4-8).
2. Eu digo que elas são "não-tão-famosas" porque muitos Cristãos
não sabem sobre elas ou não escolhem obedecê-las.
3. Hoje nós vamos aprendê-las e, eu espero, obedecê-las.
4. Vamos dizer seis coisas a respeito destas últimas palavras de
Jesus: Elas foram...
I.

PALAVRAS INSPIRADAS PELO ESPÍRITO (v 2) "depois de ter
dado instruções por meio do Espírito Santo".
A. Jesus realizou todo Seu ministério debaixo da direção do
Espírito Santo (Lc 4.17-18; At 10.38).
B. Aqui, até depois da Sua ressurreição, Ele ainda está falando
pelo Espírito.
C. Nós, também, temos sido chamados a ministrar no Espírito (At
1.8).

II.

PALAVRAS DO REINO (v 3) "falando-lhes acerca do reino de
Deus".
A. Jesus veio anunciando o reino de Deus (Mc 1.15).
B. O reino de Deus vem com poder (Mc 9.1; 1 Co 4.20).
C. Nosso trabalho é avançar o reino de Deus na terra (Mt 24.14).

III. PALAVRAS DE AUTORIDADE (v 4). "deu-lhes esta ordem".
A. Jesus tem nos ordenado a sermos cheios do Espírito Santo (v
4; Ef 5.18).
B. A experiência do batismo no Espírito Santo é importante
demais para ser deixada como uma opção.
C. Todos nós precisamos obedecer a Sua ordem hoje (Jo 14.15;
Mt 28.20).
IV. PALAVRAS QUE CAPACITAM (v 8) "receberão poder quando o
Espírito Santo descer sobre vocês".
A. Cristo tem comissionado cada Cristão para ser Sua testemunha
(Lc 24.44-46).
B. O propósito principal do batismo no Espírito Santo é a
capacitação para testemunhar (At 1.8; 4.31).
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C. Esta capacitação vem "quando o Espírito Santo vem sobre
nós".
V. PALAVRAS DE COMISSÃO (v 8) "serão minhas testemunhas...
até os confins da terra".
A. Cristo quer nos capacitar com o Espírito Santo para que
possamos cumprir a Grande Comissão (Lc 24.47-49).
B. A Grande Comissão é a ordem de Cristo de levar o evangelho
para todas as nações (Mt 28.19-20; Mc 16.1-16).
C. Cada um de nós precisa ser cheio do Espírito para participar da
missão de Cristo (At 1.4-5).
VI. PALAVRAS DE DESPEDIDA (v 9). "Tendo dito isso, foi elevado
às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da
vista deles".
A. Estas foram as últimas palavras de Jesus.
B. Elas são, então, palavras muito importantes.
C. Nós precisamos obedecer as Suas palavras hoje e ser cheios
do Espírito Santo e pregar o evangelho aos perdidos.
Conclusão e Apelo
1. Vem agora para ser cheio.
2. Como alguém pode ser cheio do Espírito?
a. Pede em fé (Lc 11.9, 13).
b. Recebe pela fé (Lc 11.10; Mc 11.24).
c. Confessar com fé (At 2.4; Jo 7.37-38).
[DRM]
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53 Lições Aprendidas de Atos 2
O Sermão em uma Sentença: Deixa o Espírito Santo encher e mudar
sua vida hoje da mesma maneira que Ele encheu e mudou as vidas
dos discípulos no livro de Atos.
O Propósito do Sermão: Que crentes possam ser cheios e/ou
reenchidos com o Espírito Santo e capacitados como testemunhas
de Cristo.
O Texto: Atos 2.1-46
Introdução
1. Nós acabamos de ler sobre o Dia do Pentecostes.
2. O Pentecostes estabeleceu um padrão para o resto da Era do
Espírito.
3. Quais são algumas das lições que nós podemos aprender do que
aconteceu no Dia do Pentecostes.
I.

COMO OS DISCÍPULOS ANTES DO PENTECOSTES, NÓS
PRECISAMOS DESEJAR O PODER DO ESPÍRITO SANTO EM
NOSSAS IGREJAS E EM NOSSAS VIDAS INDIVIDUAIS.
A. Nós precisamos desejar que Ele Se manifeste em nosso meio
(v 1.3).
B. Nós precisamos desejar que Ele nós encha com Seu poder e
presença hoje (v 4).
C. Se nós fizermos estas coisas, nós podemos esperar nossa
cidade notar da mesma forma que Jerusalém notou (v 5-13).

II.

COMO OS DISCÍPULOS NO PENTECOSTES, NÓS
PRECISAMOS ENTENDER O QUE A VINDA DO ESPÍRITO
SIGNIFICA EM NOSSAS VIDAS E EM NOSSA IGREJA.
A. Significa que nós estamos seguindo o padrão bíblico
estabelecido por Deus para todos os crentes (v 11-18).
B. Significa que nós podemos esperar uma nova revelação de
Jesus em nossas vidas e ministérios (v 22-24; 32-33, 36).
C. Significa que nós tornaremos parte da grande comunidade
profética de Deus dos últimos dias (v 17-18, 4 com 14).

III. COMO OS DISCÍPULOS NO PENTECOSTES, NÓS PODEMOS
ESPERAR NOSSA IGREJA E NOSSAS VIDAS SEREM
TRANSFORMADAS PELA VINDA DO ESPÍRITO COM PODER.
A. Pecadores vão sentir a presença do Espírito em nosso meio, e
eles serão convencidos e convictos dos seus pecados (v 37).
B. Nossos altares serão cheios de pessoas clamando pelo nome
de Cristo (v 41).
C. Nossa igreja tornará forte e poderosa.
1. Forte em união (v 42).
2. Forte em poder espiritual (v 43).
3. Forte em amor (v 44-45).
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4.

Cheio de alegria (v 46).

Conclusão e Apelo
1. Nós precisamos ser como os crentes no Dia de Pentecostes.
2. Vem e seja batizado no Espírito Santo hoje!
[DRM]
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Pregando em Toda Parte
54 Homens
O Papel de Leigos Ungidos pelo Espírito
Em Avançar o Reino de Deus
O Sermão em uma Sentença: Deus quer encher leigos com o Espírito
e usá-los para pregar o evangelho por toda parte.
O Propósito do Sermão: Que leigos Cristãos possam ser cheios do
Espírito e compartilhar o evangelho com os perdidos.
O Texto: Atos 8.1-5
Introdução
1. Qual deve ser o papel de leigos cheios do Espírito na igreja hoje?
2. Tradicionalmente, tem sido muito limitado, mas o que a Bíblia
ensina?
3. Da história do avivamento Samaritano nós aprendemos três lições:
I.

DEUS TEM COLOCADO UMA "CHAMADA PARA PREGAR" A
PALAVRA SOBRE A VIDA DE CADA LEIGO CRISTÃO.
A. Aqueles "que haviam sido dispersos pregavam" em nosso texto
não eram apóstolos, mas leigos cheios do Espírito (v 4).
B. O livro de Atos relata sobre leigos ungidos pelo Espírito que
pregaram o evangelho poderosamente aos perdidos.
1. Estêvão foi o instrumento que Deus usou para preparar ao
coração de Paulo para receber o evangelho (At 6-7).
2. Filipe liderou o grande avivamento em Samaria (At 8.4-17).
C. Nós precisamos chegar a um verdadeiro entendimento
Pentecostal da chamada para pregar o evangelho.
1. Existe verdadeiramente uma chamada especial ao
ministério de tempo integral.
2. Porém, todos Cristãos são chamados para testemunhar de
Cristo.
3. Neste sentido, todo mundo que tem sido batizado no
Espírito Santo é "chamado a pregar" o evangelho (At 1.8).

II.

DEUS ESTÁ OPERANDO DIRECIONANDO NOSSAS VIDAS
PARA ONDE ELE QUER QUE PREGUEMOS O EVANGELHO.
A. Em nosso texto eles foram dispersos pregando o evangelho.
1. Para eles, "dispersos" foi "pelas regiões de Judéia e de
Samaria" (At 8.1).
2. Para você, "dispersos" poderia ser para os rapazes na sua
própria igreja, o lugar onde você mora e trabalha, a
próxima aldeia, sua aldeia, uma comunidade não
alcançada na sua cidade, o campus da universidade perto
de você, ou qualquer outro lugar onde as pessoas
precisam ouvir sobre Cristo.
3. Para Jesus, "dispersos" incluiu "os confins da terra" (At 1.8;
Mc 16.15-16).
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B. O Espírito vai lhe direcionar para onde Ele quer que você
pregue o evangelho.
1. Ele direcionou os discípulos de Jerusalém permitindo a
perseguição vir (v 1).
2. Ele pode direcionar você de muitas outras maneiras:
a. Ele pode falar diretamente a você.
b. Ele pode lhe colocar perto de uma necessidade
existente.
c. Ele pode tornar você ciente de uma necessidade
através de circunstâncias (Mt 9.36-37).
d. Às vezes nossos trabalhos nos levarão para onde
Cristo precisa ser pregado.
III. PARA CUMPRIR A CHAMA DE DEUS NAS NOSSAS VIDAS,
CADA UM DE NÓS PRECISA SER CHEIO DO ESPÍRITO SANTO.
A. O enchimento do Espírito dos leigos em nosso texto deu-lhes o
poder que precisavam para realizar o que fizeram.
1. Mesmo que eram refugiados, "pregavam a palavra por
onde quer que fossem" (v 4).
2. Eles assim fizeram porque eles eram comprometidos com
Cristo e Sua missão e tinham sido cheios do Espírito Santo
(At 2.4; 4.31).
3. O mesmo foi verdade para com Estêvão e Filipe (At 6.310).
B. Cada um de nós, também, precisa ser batizado poderosamente
com o Espírito Santo e capacitado como testemunha de Cristo
(At 1.8).
C. Como cada um de nós pode ser cheio do Espírito hoje?
1. Pedindo Cristo para nos encher (Lc 11.9-13).
2. Crendo na promessa de Cristo (Mc 11.24).
Conclusão e Apelo
1. Vem e seja cheio do Espírito hoje.
2. Então sai e prega o evangelho aos perdidos por onde você os
encontrar.
[DRM]
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55

O Propósito Missionário
do Pentecostes

O Sermão em ma Sentença: O relato bíblico do Pentecostes revela
que o propósito do batismo no Espírito Santo é capacitação para
testemunho missionário.
O Propósito do Sermão: Que crentes possam ser cheios do Espírito e
tornem testemunhas eficazes de Cristo.
O Texto: Atos 1.8; 2.1-12
Introdução
1. O propósito do batismo no Espírito Santo é capacitação para
testemunhar no lar e ao redor do mundo (At 1.8).
2. Esta verdade é ilustrada pelos eventos do Dia do Pentecostes.
3. Seis fatos demonstram que o propósito do Pentecostes é
capacitação para testemunho global.
I.

A PROMESSA DO PENTECOSTES.
A. A Promessa do Pentecostes se encontra em Atos 1.8.
B. Conforme Jesus, o propósito principal do batismo no Espírito
Santo é capacitar Cristãos para testemunhar no lar e às
nações.

II.

O TEMPO DO PENTECOSTES.
A. O Espírito foi derramado no Dia do Pentecostes (At 2.1).
B. No Velho Testamento, o Dia do Pentecostes era um Festival da
Seara (Ex 23.16; 34.22).
C. O tempo não era por acaso: Pentecostes marcou o iníciou da
grande seara mundial de Deus.

III. A CENA DO PENTECOSTES.
A. Nota Atos 2.5: "Havia em Jerusalém Judeus, devotos, vindos
de todas as nações do mundo".
B. No Dia do Pentecostes, Deus planejou uma reunião
internacional porque Ele queria que compreendêssemos que o
propósito do Pentecostes é capacitar a igreja para alcançar
pessoas de todas as nações.
C. Missões começaram imediatamente ao receber o Espírito
Santo, ie. Pedro pregou e 3.000 pessoas de muitas nações
foram salvos (At 2.41).
IV. O SINAL DO PENTECOSTES.
A. Atos 2.4 diz: "Todos... começaram a falar noutras línguas".
B. Deus escolheu as línguas Gentias porque Ele queria que
compreendêssemos que o propósito do batismo no Espírito
Santo era testemunho missionário.
V. A EXPLICAÇÃO DE PEDRO DO PENTECOSTES.
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(Nota como Pedro enfatizou três coisas:)
A. A primeira ênfase de Pedro: "os últimos dias" (At 2.17).
1. A igreja é uma comunidade dos "últimos dias".
2. "Os últimos dias" é um tempo de seara!
B. A segunda ênfase de Pedro: "Todos os povos" (At 2.17b, 39).
1. O batismo no Espírito Santo é para todos os povos em todo
lugar.
2. Deus quer capacitar todos para serem Suas testemunhas
missionárias.
C. A terceira ênfase de Pedro: Proclamação inspirada pelo
Espírito (At 2.17-18).
1. A igreja deve ser uma comunidade de testemunhas de
Jesus Cristo ungidas pelo Espírito (At. 2.21).
VI. OS RESULTADOS DO PENTECOSTES.
A. O resultado imediato dos discípulos ao receberem o Espírito no
Pentecostes foi que se tornaram testemunhas poderosas
ungidas pelo Espírito.
1. Pedro pregou e 3.000 pessoas foram salvos (At 2.41).
2. Pessoas continuaram sendo salvos (At 2.47).
B. Em todo o livro de Atos, cada vez que o Espírito foi derramado
resultou num testemunho poderoso.
Conclusão e Apelo
1. Deus quer que você participe na Sua missão.
2. Mas primeiramente você precisa ser cheio do Espírito.
3. Vem agora e recebe o Espírito Santo.
[DRM]
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56

Mobilizando Igrejas Capacitadas
pelo Espírito

O Sermão em uma Sentença: Todos nós precisamos mobilizar nossas
igrejas como igrejas efetivas capacitadas pelo Espírito para
implantar igrejas.
O Propósito do Sermão: Que líderes nas igrejas se comprometam a
liderar suas igrejas na implantação de igrejas efetivas capacitadas
pelo Espírito.
Os Textos: Números 11.16-17; Lucas 24.46-49
Introdução
1. É a vontade de Deus que cada igreja seja efetiva no evangelismo e
na implantação de igrejas.
2. Esta mensagem buscará responder a pergunta, "Como podem
pastores e líderes de igrejas mobilizarem suas igrejas para
evangelismo e implantação de igrejas capacitadas pelo Espírito?"
3. Nós vamos olhar nos exemplos de dois grandes líderes que
mobilizaram seus seguidores para o ministério capacitado pelo
Espírito.
a. Primeiro, Moisés, o grande líder de Israel.
b. Segundo, Jesus, nosso grande líder da igreja.
4. Cada um vai servir com um grande exemplo para nós.
a. Nós vamos ver como cada um mobilizou seus seguidores.
b. Nós vamos aplicar o que aprendemos às nossas situações.
I.

MOISÉS MOBILIZOU OS ANCIÃOS DE ISRAEL (Nm 11.1-30).
A. Moisés tinha um problema.
1. O povo estava reclamando (v 1-9).
2. Em desespero, Moisés clamou a Deus (v 10-15).
B. Deus deu ao Moisés uma solução de quatro partes para seu
problema.
1. Moisés deveria se assegurar que ele estava cheio do
Espírito (inferido em v 25).
2. Ele deveria escolher cuidadosamente homens para lhe
ajudar (v 16).
3. Deus iria então encher cada um deles com Seu Espírito e
os capacitar para ajudar a Moisés no trabalho (v 17).
4. Em todo momento, eles precisariam confiar em Deus para
suprir sobrenaturalmente suas necessidades (v 17-23).
C. Moisés obedeceu a Deus e o trabalho foi realizado.
1. Deus desceu e tomou do Seu Espírito que estava sobre
Moisés e O colocou sobre os setenta anciãos (v 25).
2. Eles profetizaram e foram capacitados para ajudar Moisés.
D. Desta história nós aprendemos mais algumas lições.
1. Como Moisés, nós precisamos ser cheios do Espírito.
2. Como Moisés, nós precisamos buscar a Deus para direção.
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3.
4.
5.
6.
II.

Como Moisés, nós precisamos escolher cuidadosamente
pessoas fiéis.
Como Moisés, nós precisamos assegurar que cada um é
capacitado pelo Espírito Santo.
Como Moisés, nós precisamos ensiná-los sobre a missão
de Deus.
Como Moisés, nós precisamos mobilizá-los e usá-los para
realizar o trabalho.

JESUS MOBILIZOU SUA IGREJA DE UMA MANEIRA SIMILAR.
A. Jesus escolheu cuidadosamente aqueles que iriam ajudá-Lo.
1. Ele sabia que iria precisar de outros para ajudar realizar
Seu trabalho de alcançar todas as nações com o
evangelho (Lc 24.46-48).
2. Ele passou a noite em oração antes de escolher aqueles
que iram ajudá-lO (Lc 6.12-13).
3. Ele assegurou que cada um foi capacitado pelo Espírito
Santo (Lc 24.49, vê também At 1.4-8).
4. Ele os comissionou e os mandou à obra (Lc 24.48; Mc
16.15-16).
B. Então Jesus os mobilizou para cumprir a missão de Deus.
1. Ele mesmo estava cheio do Espírito (Lc 4.17-18).
2. Ele passou muito tempo com eles, ensinando-lhes sobre
Suas maneiras, Sua missão e Seu trabalho.
3. Ele assegurou que cada um deles estava capacitado pelo
Espírito Santo (Lc 24.49, veja também At 1.4-8).
4. Ele os comissionou e os enviou ao trabalho (Lc 24.48; Mc
16.15-16).
C. Hoje, aquele mesmo evangelho tem vindo até nós.
1. Nós agora precisamos levar aos outros.
2. Nós precisamos assegurar que nossas igrejas estão cheias
do Espírito e mobilizada para implantar igrejas nas áreas
onde Cristo não é conhecido.

Conclusão e Apelo
1. Vem agora e seja cheio e reenchido do Espírito.
2. Vem e se compromete a implantar outras igrejas capacitadas pelo
Espírito.
[LC]
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57 Não por Força Nem por Violência,
Mas Pelo Meu Espírito

O Sermão em uma Sentença: A missão de Deus de salvar os perdidos
e edificar a Sua igreja só pode ser realizada pelo poder do Espírito
operando através de pessoas.
O Propósito do Sermão: Ver pessoas cheias do Espírito e capacitadas
para a missão de Deus.
O Texto: Zacarias 4.1-14
Introdução
1. A missão de Deus é salvar as pessoas de cada nação e edificar
Seu reino através delas (At 1.8).
2. Sob a liderança de Zorobabel, os Judeus tinham retornado do exílio
Babilônico e tinham começado um novo templo. Porém, eles tinha
ficado desencorajados e abandonaram a obra. Agora, depois de 18
anos, o trabalho permaneceu incompleto.
3. Em nosso texto, Deus revela à Zorobabel sua necessidade de
confiar no Espírito de Deus para ser capacitado para realizar a obra
de reedificar o templo (Zc 4.6).
4. Em nosso texto, nós veremos quatro importantes verdades sobre o
poder de Deus para operar através de nós pelo Seu Espírito.
I.

A EDIFICAÇÃO DO TEMPLO DE DEUS SÓ PODE SER
REALIZADA PELO PODER DO ESPÍRITO (v 1-6).
A. O candelabro nesta passagem simboliza a nação de Israel que
deveria ser uma luz para as nações:
1. Deus chamou Abraão e seus descendentes para abençoálos e, através deles, abençoar as nações (Gn 12.1-3).
2. Israel desobedeceu a Deus, e sua luz não brilhou.
3. Agora Deus estava restabelecendo a luz através do
remanescente.
4. Mas eles não tiveram a força para realizar a tarefa e por 18
anos o templo permaneceu incompleto.
B. Uma palavra do Senhor veio ao Zorobabel (v 6).
1. Não era uma sugestão.
2. Era a mensagem de Deus de como Ele opera, ou seja,
"Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito".
C. O templo de Deus só pode ser edificado pelo poder do Espírito!
1. Zorobabel estava reedificando o templo em Jerusalém.
2. Nós agora somos o templo do Espírito Santo (Ef 2.19-22).
D. A palavra de Deus para Zorobabel ainda é a mesma para nós
hoje.
1. Jesus disse: "Eu edificarei minha igreja" (Mt 16.18).
2. Só pode ser realizado quando o povo de Deus depende do
poder do Espírito e o busca.
3. É por isso que Jesus prometeu o Espírito Santo para todos
os crentes (Lc 24.49; At 1.4-5, 8).
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II.

QUANDO VOCÊ ESTÁ CHEIO DO ESPÍRITO SANTO, NÃO
EXISTEM OBSTÁCULOS QUE SEJAM GRANDES DEMAIS (v 79).
A. Sempre existirão obstáculos quando nós entregamos nossas
vidas para a missão de Deus de ganhar os perdidos e edificar a
Sua igreja.
B. Como Zorobabel e o povo de Israel, é fácil ficarmos
desencorajados e abandonarmos a obra.
C. Deus nos permite enfrentar obstáculos...
1. Para nos ensinar a buscar o poder do Espírito (v 6).
2. Para nos ajudar a reconhecer que o que para nós são
obstáculos muitas vezes são oportunidades de Deus.
3. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, não existem
obstáculos que sejam grandes demais.

III. QUANDO VOCÊ ESTÁ CHEIO DO ESPÍRITO SANTO, NENHUM
COMEÇO É PEQUENO DEMAIS (v 10; Ag 2.2-5, 9).
A. "Quem despreza o dia das pequenas coisas?" (v 10).
B. "A glória deste novo templo será maior do que a do antigo" (Ag
2.9).
C. Deus usa inícios pequenos para realizar Sua missão.
IV. QUANDO VOCÊ ESTÁ CHEIO DO ESPÍRITO SANTO, DEUS
PODE LHE USAR NÃO IMPORTA QUEM VOCÊ É (v 11.14).
A. Por 18 anos Josué e Zorobabel tinham falhado em realizar sua
missão.
1. Mas Deus não desistiu deles.
2. Sua palavra para eles era depender no Espírito Santo.
B. Deus freqüentemente usa pessoas que são fracas e não
sentem que eles são capazes.
1. Quando você tem sido cheio do Espírito, Deus lhe usará
não importa o que aconteceu no passado.
Conclusão e Apelo
1. O plano de Deus é salvar os perdidos e edificar a Sua igreja.
2. Ele está olhando para pessoas que creiam que não é "por força,
nem por violência, mas pelo Seu Espírito".
3. Hoje você pode ser cheio com o poder de Deus para realizar a
missão de Deus.
4. Vem, pede e creia, e Deus lhe encherá com Seu Espírito.
[MT]
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58

O Pentecostes e
O Evangelismo Mundial

O Sermão em uma Sentença: Se nós vamos alcançar o mundo para
Cristo, cada um de nós precisa ser capacitado pelo Espírito.
O Propósito do Sermão: Que crentes possam ser cheios do Espírito e
se entregar para participar em alcançar os perdidos no lar e ao
redor do mundo.
O Texto: Atos 1.8; 2.1-4
Introdução
1. No Pentecostes, Deus enviou Seu Espírito para capacitar a igreja
para trazer Seu plano de redenção ao mundo (At 1.8; 2.1-4).
2. Na medida em que esta era encerra, outra onda de poder
Pentecostal tem sido enviada.
3. Seu propósito é capacitar a igreja para completar a Grande
Comissão antes que Jesus volte (Mt 24.14).
4. Hoje, como no início, cada um de nós precisa ser batizado no
Espírito Santo para participar efetivamente na missão de Deus.
5. Vamos olhar em três conceitos importantes que fluem deste fato.
I.

A IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA PENTECOSTAL.
A. Existe realidade no batismo no Espírito Santo.
1. É mais do que uma mera doutrina.
2. É poder divino resultando num impulso interior para cumprir
o propósito divino.
B. Na América Latina é estimado que dois terços de todos os
evangélicos tem um histórico Pentecostal.
1. É o poder do Espírito Santo que faz estas igrejas se
multiplicar e crescerem.
2. Quando batizados no Espírito, novos crentes rapidamente
se tornam anunciadores do evangelho.

II.

A IMPORTÂNCIA DE MINISTÉRIO PENTECOSTAL.
A. Através do poder do Espírito Santo nós podemos confrontar e
derrotar o inimigo.
1. As testemunhas de Cristo freqüentemente precisam
confrontar o poder de satanás.
2. Missionários e implantadores de igrejas Pentecostais
tomam um passo em fé para desafiar estes poderes do
mal. Como Elias no Monte Carmelo (1 Rs 18.24).
3. Quando Deus triunfa através do poder do Espírito Santo,
os corações das pessoas são abertos para receber o
evangelho.
B. Derramamentos Pentecostais produzem igrejas indígenas.
1. Ao redor do mundo os grandes movimentos de igrejas
indígenas são geralmente Pentecostais.
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2.

Tendo experimentado o batismo no Espírito Santo, crentes
descobrem a direção espiritual e o poder necessário para
prosseguirem.

III. A NECESSIDADE DE MANTER NOSSO FOCO PENTECOSTAL.
A. Como Pentecostais, nós precisamos manter nossos alvos e
prosseguir por linhas que têm trazido vitória e benção no
passado.
1. Nós precisamos resistir à tentação de deixar a vida de fé e
depender do esforço humano.
2. Nós precisamos manter nossa confiança no Espírito Santo
e na Sua habilidade de nos capacitar para realizar a obra.
B. Nós Pentecostais enfrentamos certos perigos, tais como:
1. O perigo de desviar da doutrina. (Ventos de novas
doutrinas freqüentemente sopram pela igreja Pentecostal;
porém, nós precisamos segurar as Escrituras como nossa
fonte de verdade e prática.)
2. O perigo da "síndrome de perfeição". (Enquanto o batismo
no Espírito traz santificação e bênção, nós precisamos
nunca esquecer que seu propósito principal é focalizar-nos
nas necessidades da humanidade perdida.)
3. O perigo de deixar para traz as dinâmicas do Espírito em
favor de estruturas humanas. (Enquanto estruturas podem
ser úteis, nós precisamos, porém, ter cuidado de não dar
tanta ênfase a estrutura que percamos as dinâmicas do
Espírito Santo.)
Conclusão e Apelo
Vem agora e seja cheio do Espírito e capacitado para participar na
missão de Cristo par alcançar os perdidos do mundo.
[MH]
*Nota do Redator: Este esboço do sermão é adaptado de um artigo pelo mesmo
nome por Melvin L. Hodges aparecendo em Parakelte, primavera 1981.
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59 O Poder do Pentecostes
O Sermão em uma Sentença: O poder do Pentecostes irá mudá-lo em
um evangelista ardente de Cristo.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam cheios do Espírito e
tornem "evangelistas ardentes" para Cristo.
O Texto: Atos 2.1-4
Introdução
1. O poder do Pentecostes transformou os discípulos de camponeses
pouco conhecidos em profetas ardentes, de simples pescadores em
evangelistas ardentes.
2. O poder do Pentecostes irá mudá-lo do que você é hoje para uma
testemunha poderosa de Cristo.
3. Cada um de nós precisa experimentar o poder do Pentecostes hoje.
4. Nota estas três verdades poderosas sobre o poder do Pentecostes.
I.

O PODER DO PENTECOSTES FOI PÚBLICO.
A. O Espírito foi derramado publicamente.
1. Quer dizer, Ele foi derramado sobre todos os 120
discípulos.
2. Nota que "todos ficaram cheios" (v 4).,
B. Os eventos do Pentecostes trouxeram uma multidão para ouvir
e crer no evangelho.
1. Uma grande multidão se reuniu.
2. Pedro pregou o evangelho e 3.000 foram salvos.
C. O propósito do Pentecostes é que muitos ouvem e crêem no
evangelho no lar e ao redor do mundo (At 1.8).

II.

O PODER DO PENTECOSTES FOI PESSOAL.
A. Cada um dos 120 discípulos no Pentecostes teve uma
experiência pessoal com o Espírito.
1. Se todos ficaram cheios, então cada um ficou cheio!
2. Nota como uma língua de fogo individual pousou sobre
"cada um" deles (v 5).
B. No Pentecostes, o padrão foi estabelecido.
1. O batismo no Espírito Santo é uma experiência normativa
para todos os crentes.
2. O batismo no Espírito Santo é a capacitação para
testemunhar (At 1.8).
3. O batismo no Espírito Santo é para você hoje.

III. O PODER DO PENTECOSTES ERA SOBRE UMA PRESENÇA.
A. Jesus tinha prometido a Seus discípulos Sua presença
contínua.
1. Ao dar-lhes a Grande Comissão, Ele prometeu, "Eis que
estou convosco sempre, até o fim dos séculos" (Mt 28.1820; nota v 20).
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2.

No cenáculo antes da Sua crucificação, Ele prometeu:
"Não vos deixarei órfãos; voltarei para vocês". (Jo 14.1618; nota v 18).
3. Ambas as promessas foram cumpridas no Pentecostes.
4. O Espírito Santo agora torna Cristo sempre presente.
B. Quando a igreja permite o Espírito mover, uma testemunha
dinâmica acontece.
1. Jesus prometeu poder para testemunhar (At 1.8).
2. Os 120 foram revestidos com poder do alto e
transformados em evangelistas ardentes (Lc 24.49).
C. A testemunha dinâmica da igreja que começou em Pentecostes
continua hoje.
Conclusão e Apelo
1. Deus quer nos dar o poder do Pentecostes, o poder para sermos
Suas testemunhas.
2. Vem e seja cheio do Espírito Santo hoje.
a. Vamos convidar o Espírito Santo a vir sobre todos nós.
b. Vamos convidar o Espírito Santo a vir sobre cada um de nós.
c. Convida o Espírito Santo a vir sobre você individualmente.
[GRC]
*Adaptada de: Raymond G. Carlson, The Acts Story: The Work of the Holy Spirit in
the Early Church. Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1978. P. 13.
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60 O Poder com Propósito
O Sermão em uma Sentença: Deus quer lhe dar o Espírito para
capacitá-lo a ser Sua testemunha.
O Propósito do Sermão: Que crentes possam ser batizados no
Espírito Santo e capacitados como testemunhas de Cristo.
O Texto: Atos 1.1-8
Introdução
1. Nestas últimas palavras de Jesus, ele deixou a Sua igreja com um
propósito e poder.
a. Seu propósito: "vocês serão minhas testemunhas... até os
confins da terra" (At 1.8b; ref. Mc 15.15-16).
b. Seu poder: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo
descer sobre vocês" (v 8a; ref. Lc 24.48-49).
2. Este texto responde três perguntas sobre este "poder com
propósito":
I.

PARA QUE É ESTE PODER?
A. O poder é para "Vocês". (Nota: "Vocês receberão poder").
B. Está declaração pode referir a três "Vocês":
1. Vocês específico: Os primeiros discípulos (At 1.8).
2. Vocês universal: Todos os crentes para toda a era da igreja
(At 2.38-39).
3. Vocês pessoal: Você que está aqui hoje!
C. O poder não é dado tanto para vocês como através de você,
para levar o evangelho às nações!

II.

QUANDO O PODER É RECEBIDO?
(Note a frase: "quando o Espírito Santo descer sobre vocês")
A. O poder foi recebido primeiramente no Pentecostes (At 2.1-4).
B. O poder é recebido subseqüente a salvação.
1. Os discípulos já eram salvos quando eles o receberam.
2. Batismo no Espírito é uma experiência separada da
salvação.
3. Seu propósito é a capacitação para uma missão.
C. Em todo o livro de Atos o Espírito continuou vindo sobre outros
crentes com os mesmos resultados – testemunho poderoso.
1. O segundo derramamento em Jerusalém (At 4.31-33).
2. Saulo de Tarso (At 9.17-20).
3. Crentes em Éfeso (At 19.6-7, 10).
D. O Espírito virá sobre você hoje.

III. POR QUE O PODER É DADO?
(Nota a frase, "e vocês serão minhas testemunhas")
A. O poder é para testemunhar!
1. No Pentecostes resultou num testemunho poderoso ungido
pelo Espírito.
134

2. 3.000 foram salvos (At 2.39-41).
B. Testemunho capacitado pelo Espírito é um tema chave em
Atos.
1. Por exemplo: At 1.21; 2.32; 5.32; 10.38-41.
C. Todos nós temos sido chamados para sermos testemunhas de
Cristo, então, nós precisamos receber o poder do Espírito.
Conclusão e Apelo
1. Hoje você pode receber poder com propósito sendo batizado no
Espírito Santo.
2. Como você pode receber este poder?
a. Pedir em fé (Lc 11.9, 10, 13).
b. Receber pela fé (Lc 11.10; Mc 11.24).
c. Confessar com fé (At 2.4).
[DRM]
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61

O Desejo do Espírito
para com as Nações

O Sermão em uma Sentença: O Espírito Santo quer capacitar cada
crente para participar em alcançar as nações com o evangelho.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam cheios do Espírito e
tornem participantes ativos em alcançar as nações para Cristo.
O Texto: Atos 1.8
Introdução
1. O Espírito Santo é o Espírito de Missões.
2. Nosso texto revela quatro verdades sobre o desejo do Espírito para
as nações:
I.

O ESPÍRITO SANTO DESEJA AS NAÇÕES.
A. A promessa de Cristo em Atos 1.8 indica que o Espírito quer
que todas as nações ouçam o evangelho.
1. A base lógica: Se o Espírito Santo dá poder para alcançar
as nações, então Ele deve querer que as nações sejam
alcançadas.
B. Com a vinda do Espírito vem o desejo de proclamar Cristo aos
perdidos.
1. O Espírito transfere o poder de Cristo a Seus discípulos.
2. Ele também transfere para eles Sua paixão pelas nações.

II.

O ESPÍRITO SANTO USA OS DISCÍPULOS DE CRISTO PARA
ALCANÇAR OS CONFINS DA TERRA.
A. Ele usou os primeiros discípulos para alcançar seu mundo.
1. O livro de Atos nos relata sua história.
2. Eles "têm alvoroçado o mundo" (At 17.6, Ferreira Almeida).
B. Hoje o Espírito escolhe nos usar para alcançar os confins da
terra.
1. Ele nos escolhe (Jo 15.6).
2. Ele nos enche e capacita (At 1.8).
3. Ele nos dá amor pelas pessoas (Rm 5.5).
4. Ele nos envia (Jo 20.21-22).

III. O ESPÍRITO SANTO DÁ PODER AOS DISCÍPULOS DE CRISTO
PARA EVANGELISMO MUNDIAL.
A. O poder do Espírito é essencial se nós formos alcançar as
nações (Lc 24.46-49; At 1.4-5).
B. O Espírito Santo é o Grande Supervisor da seara.
IV. O ESPÍRITO SANTO NOS CAPACITA PARA O MESMO
PROPÓSITO HOJE.
A. Nós precisamos receber o poder do Espírito hoje (At 2.39).
B. O poder é dado hoje para o mesmo propósito que foi dado no
início.
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1.

Quer dizer, poder para testemunhar para Cristo no lar e ao
redor do mundo (At 1.8).
C. O Espírito virá sobre nós hoje como Ele desceu sobre os
discípulos no início.
Conclusão e Apelo.
1. Você está pronto para receber?
2. Vem agora para receber o Espírito e ser equipado para participar
em alcançar as nações com o evangelho.
[JE]
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62 Nós Nunca Devemos Esquecer
O Sermão em uma Sentença: Nós nunca devemos esquecer que,
como Pentecostais, nós somos as pessoas de Deus dos últimos
dias capacitadas pelo Espírito e enviadas com missionários.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam cheios do Espírito e se
comprometem em cumprir a missão de Deus.
O Texto: Atos 1.8
Introdução
1. Nosso texto tem sido chamado o verso que define o verdadeiro
Pentecostalismo.
2. Lembra-nos de quem nós somos e porque nós existimos.
3. Como Pentecostais, nós nunca devemos esquecer quem nós
somos e porque nós existimos.
I.

NÓS NUNCA DEVEMOS ESQUECER QUEM NÓS SOMOS: NÓS
SOMOS PENTECOSTAIS.
A. Nós amamos e apreciamos muito nossos irmãos e irmãs
evangélicos que estão fielmente pregando Cristo.
B. Nós, porém, somos evangélicos de uma forma diferente.
1. Nós cremos que o poder de Deus é para a igreja hoje.
2. Nós cremos que Deus quer dar a cada crente o Seu poder.
C. Deus está abençoando o Movimento Pentecostal hoje.
D. Existe, porém, uma falta de compreensão entre os Pentecostais
do que realmente significa ser um Pentecostal, então...

II.

NÓS PRECISAMOS ENTENDER O QUE SIGNIFICA SER UM
VERDADEIRO PENTECOSTAL.
A. O Pentecostalismo é mais do que um movimento de "me
abençoe".
B. Definindo realmente, o Pentecostalismo é um movimento
missionário popular dos últimos dias capacitado pelo Espírito.
C. Vamos olhar em cada parte da nossa definição:
1. Um movimento dos últimos dias.
a. Deus tem derramado Seu Espírito nos Últimos Dias (At
2.17-18).
b. Os Últimos Dias é a Era do Espírito!
c. Pelo fato de Jesus estar vindo, nós precisamos nos
ocupar com o negócio do Mestre (ex. At 1.9-11).
2. Um Movimento Missionário.
a. Em nosso texto, Jesus definiu o verdadeiro
Pentecostalismo como um movimento missionário (At
1.8).
b. Somente aqueles que estão envolvidos na missão de
Deus são verdadeiros Pentecostais.
3. Um Movimento Capacitado pelo Espírito.
a. Ser Pentecostal significa ser capacitado pelo Espírito.
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b.

4.

Esta capacitação vem quando nós somos batizados no
Espírito Santo (At 1.8; 2.4).
c. Jesus lhe dará o Espírito Santo se você O pedir (Lc 910, 13).
Um Movimento Popular.
a. O verdadeiro Pentecostalismo é um movimento
popular, quer dizer, é um movimento do povo comum.
b. É a "Grande Democracia".
c. Hoje, todo o povo de Deus pode ser profeta ungido
pelo Espírito, quer dizer, proclamadores do evangelho
ungidos pelo Espírito (Nm 11.29; At 2.17-18; At 1.8).

III. NÓS PRECISAMOS PÔR EM PRÁTICA NOSSAS CRENÇAS.
A. Nós precisamos viver e ministrar como se estivéssemos
vivendo mesmo nos últimos dias da história.
B. Nós precisamos nos envolver completamente em cumprir a
Grande Comissão de Jesus.
C. Todos nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo e
experimentá-lo.
D. Nós precisamos deixar todo o povo de Deus ministrar.
Conclusão e Apelo
Vem hoje, seja cheio do Espírito e se compromete com missão de
Deus.
[DRM]

139

63 O Que Tenho, Lhe Dou
O Sermão em uma Sentença: Deus tem nos dado as Suas bênçãos e
o Seu Espírito para que possamos abençoar os outros.
O Propósito do Sermão: Que as pessoas possam ser cheias do
Espírito e entender que Deus lhes dá estes dons para que elas
possam ser uma bênção para os outros.
O Texto: Atos 3.1-10
Introdução
1. O nosso texto conta a história da cura de um homem cocho no
Pórtico de Salomão.
2. Note as palavras de Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que
tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante
e ande" (At 3.6).
3. O que Pedro tinha para dar? Como nós podemos ter o mesmo, e
fazer com ele a mesma coisa?
I.

O QUE PEDRO TINHA?
A. Pedro tinha o poder do Espírito.
1. Quando ele disse: "o que tenho", ele estava se referindo ao
que ele recebeu no Dia do Pentecostes.
2. No Pentecostes, Pedro recebeu o poder do Espírito Santo
(At 1.8).
3. Isto resultou num dramático livramento de poder espiritual,
resultando na grande seara de almas (At 2.41).
B. Pedro tinha a autoridade do nome de Jesus.
1. Escuta as palavras de Pedro: "Em nome de Jesus Cristo, o
Nazareno, levante e ande" (At 3.6).
2. Nós só podemos usar o nome de Jesus se nós somos
submetidos à Sua vontade.
C. Pedro tinha fé em Deus.
1. No Pórtico de Salomão, Pedro agiu em fé ousada (At 3.6).
2. Se ele não tivesse agido em fé, e confessado com fé, a
obra não teria sido feita.
3. Como resultado de ser cheio do Espírito, se submetendo à
vontade de Cristo, e agindo em fé, um milagre maravilhoso
ocorreu.

II.

O QUE PEDRO FEZ COM O QUE ELE TINHA?
A. Ele o deu!
1. Pedro entendeu que o que ele tinha recebido de Deus não
era para ele consumir nos seus próprios desejos.
a. Isto é um problema em muitas igrejas e nas vidas de
muitos Cristãos hoje.
b. Tiago endereçou este assunto: (Js 4.2-3).
2. O propósito principal do batismo no Espírito Santo é que
nós possamos dá-lo (At 1.8; 4.31, 33).
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B. Como Pedro agiu para dar o que ele tinha?
1. Ele permaneceu cheio do Espírito (veja At 4.8).
2. Ele obedeceu à comissão de Cristo de pregar o evangelho
aos perdidos (Mc 16.15).
3. Ele ouviu e obedeceu a voz do Espírito.
4. Ele agiu com ousadia e fé.
III. O QUE NÓS DEVEMOS FAZER A CERCA DESTES ASSUNTOS?
A. Nós devemos assegurar que nós temos recebido algo de Deus.
1. Assegura que você realmente tem nascido de novo (Jo
3.7).
2. Assegurar que você tem sido batizado no Espírito Santo
genuinamente (Ef 5.18).
3. Assegurar que você entende como usar o poder do nome
de Jesus.
B. Nós precisamos ser obedientes à Comissão de Cristo.
1. Nós precisamos estar envolvidos em espalhar o evangelho
no lar e fora do lar.
2. Na medida em que obedecemos, o Espírito vai ungir e nos
capacitar (Jo 20.21-22).
C. Nós precisamos dar o que nós temos recebido.
1. Nós precisamos estar prontos para pregar o evangelho no
poder do Espírito (Rm 1.15).
2. Nós precisamos estar prontos para ser usados pelo
Espírito na manifestação dos dons espirituais (1 Co 12-31;
14.1).
3. Nós precisamos estar prontos para agir em fé ousada no
nome de Jesus.
Conclusão e Apelo
1. Vem para ser cheio e reenchido com o Espírito.
2. Então sai e dá o que você recebeu.
[DRM]
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64 Testemunhando no Espírito
O Sermão em uma Sentença: Deus quer que você seja Sua
testemunha capacitada pelo Espírito.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam batizados no Espírito
Santo evidenciado por falar em línguas e testemunha inspirada pelo
Espírito.
O Texto: Atos 1.8; 2.1-4, 14
Introdução
1. Nós, como Pentecostais, somos muito familiarizados com esta
passagem, especialmente no versículo 4.
2. Nós freqüentemente enfatizamos o fato que os 120 crentes falaram
em línguas como resultado de ser cheio do Espírito.
a. Isto é bom, porém, é um entendimento incompleto do que
realmente aconteceu no Dia do Pentecostes.
b. Os discípulos não somente falaram em línguas, eles também
deram testemunho de Cristo capacitado pelo Espírito.
3. Esta mensagem vai endereçar o assunto crítico de testemunho
capacitado pelo Espírito, porém, negligenciado.
I.

UM EXAME MINUNCIOUSO DE ATOS 2 REVELA QUE DOIS
TIPOS DE FALAR PELO ESPÍRITO ACONTECERAM NO DIA DO
PENTECOSTES.
A. Primeiro, os crentes falaram em línguas conforme o Espírito os
capacitava.
1. Seu falar em línguas significava que eles tinham sido
cheios do Espírito, e...
a. que eles tinham sido capacitados para falar por Cristo.
b. que eles tinham sido capacitados para falar às nações
(Note como eles falaram em línguas Gentias; v 5-11.
Isto estava em harmonia com a promessa de Jesus em
Atos 1.8).
2. Quando você está cheio do Espírito...
a. Você irá falar em línguas conforme o Espírito lhe
capacita.
b. Você deveria ser lembrado do propósito de ser cheio
do Espírito – para que você possa tornar uma
testemunha de Cristo capacitada pelo Espírito no lar e
fora do lar.
B. Em seguida, Pedro ficou em pé e falou pelo Espírito uma
segunda vez (v 14).
1. Mas esta vez ele não falou em línguas.
a. Ele falou na língua comum do povo.
b. Mas ele estava falando pelo Espírito tanto quanto ele
fez quando falava em línguas.
2. Nota: A palavra traduzida "dirigiu-se à multidão" no v 4 é a
mesma palavra traduzida "começaram a falar" no v 4.
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a.

3.

II.

Pedro mais uma vez estava falando "conforme o
Espírito o capacitava".
b. Ele tinha tornado uma testemunha de Cristo
capacitada pelo Espírito no cumprimento da promessa
de Cristo em Atos 1.8.
Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida.
a. Ele quer lhe encher com o Espírito.
b. Ele quer que você fale em línguas.
c. Ele quer que você se torne Sua testemunha capacitada
pelo Espírito.

ENQUANTO NÓS FREQÜENTEMENTE FALAMOS DO
PRIMEIRO TIPO DE FALAR CONFORME O ESPÍRITO INSPIRA,
NÓS RARAMENTE OUVIMOS FALAR DO SEGUNDO TIPO.
A. Isto tem resultado numa situação trágica.
1. As nossas igrejas estão cheias de Cristãos que falam em
línguas freqüentemente, mas raramente contam de Jesus
para alguém.
2. Os crentes primitivos nunca poderiam ter imaginado tal
coisa.
B. Nós precisamos recapturar o verdadeiro sentido e propósito do
batismo no Espírito.
1. Seu propósito é capacitar para testemunhar (At 1.8).
2. Uma pesquisa do livro de Atos revela que ser cheio do
Espírito resulta no seguinte.
a. Um zelo tremendo para pregar Cristo aos perdidos.
b. Uma ousadia para testemunhar de Cristo aos perdidos.
c. Direção divina.
d. Uma fala inspirada e direcionada pelo Espírito.

III. O QUE, ENTÃO, NÓS PRECISAMOS FAZER SOBRE ESTAS
VERDADES?
A. Cada um de nós precisa ser cheio e reenchido do Espírito Santo.
1. Isto é a vontade de Deus para cada crente (Ef 5.18).
B. Nós deveríamos esperar falar em línguas quando nós somos
cheios.
1. Isto é o sinal bíblico.
2. Traz uma tremenda liberdade espiritual.
C. Nós ainda devemos esperar nos tornar testemunhas de Cristo
inspiradas pelo Espírito.
1. Isto é a chamada de cada crente (Lc 24.48).
2. É o propósito e resultado esperado do batismo no Espírito.
Conclusão e Apelo
Vem agora para ser cheio do Espírito e tornar uma testemunha de
Cristo capacitada pelo Espírito.
[DRM]
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65

Precisamos Manter o Foco em Missões

O Sermão numa Sentença: Nós precisamos permanecer focados na
missão de Deus e no propósito pelo qual Deus tem nos levantado.
O Propósito do Sermão: Ver as pessoas capacitadas pelo Espírito e
focalizadas na prioridade de Deus de ganhar os perdidos.
O Texto: Atos 6.1-5a, 8.1-5, 26-29, 39-40; 21.8-9
Introdução
1. A África tem muitas necessidades que nós não deveríamos ignorar,
porém, nós precisamos não perder de vista a prioridade de Deus.
2. Como a igreja do Novo Testamento, nós precisamos permanecer
focalizados na missão de Deus.
3. A vida e o ministério de Filipe nos ensinam algumas lições
importantes que vão nos ajudar a manter um foco em missões.
I.

COMO FILIPE, NÓS PRECISAMOS PERMANECER FOCADOS
EM MISSÕES, ATÉ QUANDO NOS PEDEM PARA SERVIR EM
POSIÇÕES HUMILDES (At 6.1-5).
A. Filipe tinha um começo humilde.
1. Ele aceitou a tarefa humilde de ser um garçom.
2. E ele foi fiel em servir a Deus aonde Deus o pediu.
3. Os apóstolos eram focados: eles queriam que as pessoas,
como Filipe, servissem para que eles pudessem
permanecer focados em pregar o evangelho (At 6.3-4).
B. Para alguns, seria humilhante ser pedido a servir na maneira
que Filipe serviu.
1. Mas, nós não deveríamos desprezar o dia de pequenos
começos.
2. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo e de fé.
3. Teria sido fácil para ele argumentar que ele tinha
capacidade para coisas maiores e melhores.
4. Porém, Filipe ficou focado na missão e não no avanço dos
seus planos pessoais.
5. Ele era um homem que estava cheio do Espírito e
sabedoria (At 6.3).

II.

COMO FILIPE, NÓS PRECISAMOS PERMANECER FOCADOS
EM MISSÕES, ATÉ QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS NOS
LEVAM PARA LUGARES NOVOS (At 8.1-5).
A. Quando a perseguição começou contra a igreja, aqueles que
foram dispersos "pregaram Cristo por onde quer que fossem"
(At 8.4).
B. Filipe é um daqueles que fugiu temendo por sua vida; porém,
ele permaneceu focado em missões (At 8.5).
C. A África é um continente onde as pessoas fogem. Nós
Africanos entendemos o que é ser perseguido.
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D. Mesmo assim, se nós mantivermos um foco em missões, nós
iremos pregar Jesus por onde que formos.
1. É fácil focalizar no mal do qual você está fugindo, mas a
igreja em Atos manteve focalizada na missão de Deus.
2. Se nós mantivermos um foco em missões, o movimento da
África ao redor do mundo trará bênção às nações.
3. Nós precisamos trabalhar intencionalmente para implantar
este foco em missões em nosso povo.
III. COMO FILIPE, NÓS PRECISAMOS MANTER FOCADO EM
MISSÕES, ESPECIALMENTE QUANDO O ESPÍRITO SANTO
NOS GUIA SOBRENATURALMENTE (At 8.26-29, 39-40).
A. Filipe foi guiado sobrenaturalmente de um avivamento em
Samaria para ir e pregar a um homem numa estrada no deserto
(At 8.26-29).
B. No natural, isto não tem sentido.
C. Se nós vamos ser missionários de Deus, nós precisamos estar
prontos para irmos a qualquer lugar que o Espírito nos
direcionar, mesmo se a transição for dolorosa.
1. Filipe seguiu o Espírito sem saber todo o plano.
2. Nós precisamos estar dispostos a ser guiados da mesma
maneira.
IV. COMO FILIPE, NÓS PRECISAMOS DEIXAR UM LEGADO DE UM
FOCO EM MISSÕES PARA A PRÓXIMA GERAÇÃO (At 21.8, 9).
A. É significante que Filipe tinha quatro filhas que foram cheias do
Espírito e envolvidas no ministério profético (At 21.9).
B. Nós precisamos assegurar que a próxima geração também
está focada em missões, se quisermos que a missão de Deus
avança.
C. Uma chave para criar um legado de missões para a próxima
geração é ver um derramamento do Espírito sobre a igreja, um
que vai incluir os jovens e crianças.
Conclusão e Apelo
1. Vamos determinar hoje nos manter focados na missão de Deus.
2. Vamos nos aproximar e buscar um novo derramamento do Espírito
sobre nós para este propósito.
[LC]
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66 Porque o Espírito Veio
O Sermão em uma Sentença: O Espírito tem vindo para nos encher
com poder e nos capacitar para cumprir a Grande Comissão.
O Propósito do Sermão: Ver pessoas cheias do Espírito e capacitadas
como testemunhas.
O Texto: Atos 1.1-8
Introdução
1. Em nosso texto, os discípulos enfrentaram um grande desafio; eles
deveriam ser testemunhas de Cristo aos confins da terra, mas eles
eram em si incapazes para a tarefa.
2. Nós estamos na mesma situação como eles estavam.
3. Vamos examinar algumas das razões da vinda do Espírito e
descobrir como nós, assim como os discípulos primitivos, podemos
ter sucesso.
I.

O ESPÍRITO SANTO TEM VINDO PARA NOS CAPACITAR A
PENSAR OS PENSAMENTOS DE DEUS (1 Co 2.10-12).
A. Deus e o homem pensam diferentes (1 Co 2.14; Is 55.9).
B. A discussão de Cristo com Seus discípulos mostra isso (At 1.6-8).
1. Os interesses dos discípulos eram diferentes dos de Jesus.
2. Eles estavam pensando em reinar Jerusalém; Cristo estava
planejando para eles serem testemunhas no mundo inteiro.
C. É por isso que o Espírito Santo precisa vir.
1. O pensamento natural é centralizado em si; porém Deus
pensa nos outros.
2. Algo precisa acontecer para transformar nosso pensamento.
3. A vinda do Espírito realiza isso (Jo 16.13-14).
D. Exemplo: Porque Pedro estava cheio do Espírito, ele conseguiu
receber os pensamentos de Deus, e ele foi à casa de Cornélio
e salvação veio aos Gentios (Atos 10).
E. Mais uma vez, nós precisamos muito ter os pensamentos de Deus.
1. A maioria da igreja hoje está focalizada nos pensamentos
auto-centrados e humanos.
2. O Pentecostes tem tornado uma mensagem de bênção
pessoal em vez de poder para testemunhar.
3. A mensagem de salvação não é mais focada em Cristo,
mas em revolução social e econômica.
F. O programa de Deus não é o programa do homem. Ele tem
Sua própria resposta para os problemas do mundo. Nós
precisamos ouvi-lO e ser parceiros dEle.

II.

O ESPÍRITO SANTO VEIO PARA NOS CAPACITAR PARA
COMPARTILHAR AS EMOÇÕES DE DEUS (Rm 5.5-8).
A. O homem se ama e a seus amigos que contribuem para sua
felicidade e desejos pessoais.
B. Deus é amor, e Ele ama o homem com um amor não egoísta.
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1. Ele nos amou até quando nós éramos pecadores (Rm 5.6-8).
C. O homem natural não quer amar os perdidos e ser disposto a
se sacrificar e a se dar para salvá-los.
D. Somente o Espírito de Deus pode colocar este tipo de amor em
nós (Rm 5.5).
E. O Espírito Santo vem para nos ajudar ultrapassar nossas
barreiras psicológicas e emocionais e limitações para alargar
nossos corações e fazer de nós canais do Seu amor.
III. O ESPÍRITO TEM VINDO PARA NOS CAPACITAR A ORAR AS
ORAÇÕES DE DEUS (Rm 8.26-27).
A. Nós somos limitados em nossa habilidade de orar (Rm 8.26).
B. O Espírito nos ajuda a orar, dando-nos acesso direto a Deus
(Rm 8.26-29; Ef 2.18).
1. Isto é um aspecto importante da oração em línguas.
2. Paulo declarou que quando nós oramos numa língua
desconhecida, nossos espíritos oram (1 Co 14.14).
C. Para o evangelho ser proclamado, e o mundo salvo, nós
precisamos o Espírito para nos ajudar a orar.
1. Paulo pede à igreja em Éfeso para orar por ele no Espírito para
que ele proclamasse com eficácia o Evangelho (Ef 6.18-20).
IV. O ESPÍRITO SANTO VEIO PARA NOS CAPCITAR A FAZER A
OBRA DE DEUS (At 1.8).
A. Deus sempre operou através do Seu Espírito (Zc 4.6).
1. Isto significa que nós não devemos depender de algo mais
do que dependemos de Deus para operar através do poder
do Seu Espírito.
B. Deus ultrapassa a sabedoria e força deste mundo e opera
através dos Seus servos ungidos.
1. A tarefa é grande demais e os obstáculos são formidáveis
demais para serem enfrentados na mera sabedoria ou
força humana.
C. Deus transformou uma fraca e inadequada minoria numa
poderosa força quando Ele encheu os discípulos com Seu
Espírito (At 2.4).
D. Deus sempre tem levado Seu povo à vitória diante de
obstáculos demasiados e Ele o fará de novo.
E. Ele está procurando por um povo que Ele possa encher com o
Seu Espírito e capacitar para realizar Sua obra.
Conclusão e Apelo
1. Vem agora e busca ser cheio do Espírito e torna uma testemunha
poderosa para Jesus Cristo.
[MH]
*Nota do redator: Este esboço do sermão é adaptado de um artigo pelo mesmo nome
por Melvin L. Hodges que apareceu em Paraclete, Inverno 1970.
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67

Suas Filhas Profetizarão

O Sermão em uma Sentença: As mulheres podem ser cheias do
Espírito e usadas por Deus como Suas testemunhas capacitadas
pelo Espírito.
O Propósito do Sermão: Que mulheres possam ser cheias do Espírito,
e que elas saibam que Deus pode usá-las poderosamente para
avançar Seu reino.
O Texto: Atos 2.17-18; 21.8-9
Introdução
1. Deus dá o Espírito Santo às mulheres como Ele faz aos homens.
a. "Suas... filhas profetizarão" (At 2.17).
b. Filipe tinha quatro filhas que profetizavam (At 2.17).
c. As mulheres estavam presentes no Dia do Pentecostes e foram
cheias do Espírito (At 1.14; 2.4).
2. Ele dá o Espírito às mulheres pela mesma razão que Ele dá o
Espírito aos homens: para capacitá-los como Suas testemunhas (At
1.8).
3. Esta mensagem irá discutir como as mulheres podem ser cheias do
Espírito e usadas por Deus para avançar o reino de Deus.
I.

QUATRO COISAS CADA MULHER DEVERIA SABER SOBRE
RECEBER O ESPÍRITO SANTO.
A. Cada mulher precisa do Espírito Santo (Ef 5.18).
B. O Pai Celestial está pronto para dar o Espírito a qualquer
mulher que pedir (Lc 11.13).
C. As mulheres precisam ter fome e sede pelo Espírito (Mt 5.6; Jo
7.37-38).
D. É fácil ser cheio do Espírito. (De fato, é tão fácil como respirar
[Jo 20.21-22]).
E. Deus irá usar poderosamente qualquer mulher que for cheia do
Espírito Santo e obedecer à ordem de Cristo de pregar o
evangelho (Lc 24.45-58).

II.

UMA COISA QUE CADA MULHER PRECISA PARA RECEBER O
ESPÍRITO: FÉ.
A. Jesus disse, "Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu
interior fluirão rios de água viva" (Jo 7.38).
B. Em Gálatas 3, Paulo ensinou que:
1. v 2 "receberam o Espírito...pela fé".
2. v 5 "Deus lhes deu seu Espírito porque vocês creram".
3. v 14 "pela fé nós... recebemos a promessa do Espírito".

III. TRÊS PASSOS DE FÉ QUE CADA MULHER PODE TOMAR
PARA RECEBER O ESPÍRITO SANTO HOJE.
A. Pede em Fé.
1. "Peçam, e lhes será dado". (Lc 11.9).
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2.

"quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo
a quem o pedir". (Lc 11.13).
B. Recebe pela Fé.
1. "Pois todo o que pede, recebe..." (Lc 11.10).
2. "Portanto, eu lhes digo: Tudo o que vocês pedirem em
oração, creiam que já o receberam, e assim lhes
sucederá". (Mc 11.24).
C. Confesse com Fé.
1. "Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a
falar". (At 2.4).
2. "Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva". (Jo 7.38).
IV. UMA COISA QUE CADA MULHER PRECISA FAZER UMA VEZ
QUE ELA RECEBE O ESPÍRITO SANTO.
A. Cada mulher precisa tornar uma testemunha de Cristo (At 1.8).
B. O mesmo Espírito que unge mulheres a falarem em línguas,
unge-as para contar aos outros sobre Jesus.
Conclusão e Apelo
Vem e seja cheio do Espírito Santo hoje.
[DRM]
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Seção 3

Vida
No
Espírito

68

Oito Razões Pelas Quais Você
Deveria Estar Orando em Línguas

O Sermão em uma Sentença: Existem muitas razões positivas por que
crentes deveriam estar orando em línguas cada dia.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam batizados no Espírito e
utilizem o dom de línguas em devoções privadas e em culto público.
O Texto: 1 Coríntios 14.18
Introdução
1. Os Pentecostais são distinguidos por muitas coisas (tais como zelo,
adoração, pregação). Uma daquelas coisas é falar em línguas
2. Algumas pessoas têm perguntado: "Por que os Pentecostais
enfatizam falar em línguas? Para que serve?"
3. Aqui estão oito benefícios em orar em línguas diariamente:
I.

PORQUE FALAR EM LÍNGUAS É O SINAL BÍBLICO DE SER
BATIZADO NO ESPÍRITO SANTO.
A. É um sinal recorrente em Atos (At 2.4; 10.46; 19.6).
B. Exemplo: Alguém pergunta: "Eu preciso falar em línguas para
ser cheio do Espírito?" O pregador responde: "Você está
fazendo a pergunta errada. A pergunta certa é: “Eu posso falar
em línguas?”Falar em línguas é um privilégio maravilhoso".

II.

PORQUE FALAR EM LÍNGUAS O EDIFICA ESPIRITUALMENTE
(1 Co 14.4).
A. Como nossos corpos físicos, nosso espírito precisa exercício.
B. Uma forma de exercício espiritual é falar em línguas.

III. PORQUE FALAR EM LÍNGUAS É UM MEIO PODEROSO DE
ORAÇÃO INTERCESSÓRIA DADO POR DEUS (Rm 8.26-27).
A. Este texto nos diz quatro coisas sobre nossas vidas de oração:
1. Nós não sabemos orar como convêm.
2. O Espírito nos ajuda a orar.
3. O Espírito Santo irá orar através de nós com "gemidos
inexprimíveis".
4. Ele irá orar conforme a vontade de Deus.
B. Aqui está como funciona:
1. Você começa a orar, permitindo que o Espírito tome conta.
2. Às vezes têm necessidades que você não conhece.
3. Às vezes têm necessidades que você conhece, mas que
você não sabe como orar por elas.
4. Se rende ao Espírito e permite que Ele ore através de
você!
IV. PORQUE ORAR EM LÍNGUAS TORNA A PRESENÇA DE DEUS
MAIS REAL NO INTERIOR.
A. A Bíblia nos dá maravilhosas promessas da presença de Deus:
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1. Tais como Mt 28.20; At 17.27-28; e Hb 13.5.
2. Mesmo assim, às vezes Deus parece tão distante.
B. Orar em línguas é um remédio maravilhoso para este problema.
V. PORQUE ORAR EM LÍNGUAS EDIFICARÁ A SUA FÉ (Judas 20).
A. A Bíblia fala de maneiras em que podemos edificar a nossa fé:
1. Através de leitura e prática da Palavra de Deus.
2. Exercitando a fé que nós temos.
B. Uma maneira freqüentemente negligenciada é orar em línguas
(Judas 20).
VI. PORQUE ORAR EM LÍNGUAS É UMA MANEIRA DE SE
ENVOLVER NO AMOR DE DEUS (Judas 20-21; Rm 5.5).
A. Nós cantamos, "Jesus me ama, isto eu sei, porque a Bíblia
assim me diz".
1. E isto é verdade – se eu o sinto ou não!
2. Mas ó, quão maravilhoso é experimentar o amor de Deus!
3. Você realmente já sentiu o amor de Deus por você?
B. A oração no Espírito ajuda a nos manter no amor de Deus.
VII. PORQUE, JUNTO COM O DOM DE INTERPRETAÇÃO, É UMA
MANEIRA EM QUE DEUS COMUNICA UMA PALAVRA
PROFÉTICA A SUA IGREJA (1 Co 14.5).
A. Às vezes Deus quer falar diretamente a uma congregação
através dos dons de línguas e interpretação.
B. Em tais momentos, a igreja é edificada e instruída.
VIII. PORQUE ORAR EM LÍNGUAS FORNECE UM CANAL PERFEITO
PARA O LOUVOR E A ADORAÇÃO ALEGRE (Jo 4.24).
A. Você já tem sido tão cheio de alegria e gratidão que você não
tem conseguido encontrar palavras para expressar aquela
alegria?
B. A oração e o louvor em línguas é um meio perfeito para
expressar aquela alegria e gratidão.
Conclusão e Apelo
1. Não é de se maravilhar que Paulo disse: "Dou graças a Deus por
falar em línguas mais do que todos vocês" (1 Co 14.18).
2. Vem agora e seja cheio do Espírito.
[DRM]
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69 O Fogo, o Vento, e a Pomba
O Sermão em uma Sentença: Como o fogo, o vento e a pomba, o
Espírito Santo nos purificará dos nossos pecados, nos levará à
verdade, nos trará à união, nos dirigirá à seara, e nos chamará a
um caminhar mais perto com Deus.
O Propósito do Sermão: Que crentes possam ser cheios do Espírito e
entender a obra do Espírito nas suas vidas.
O Texto: Lucas 11.11-13
Introdução
1. Em nosso texto, Jesus nos disse que nós não deveríamos ter medo
de permitir o Espírito Santo operar em nossas vidas. Isto é verdade
por que:
a. Deus não nos dará algo prejudicial a nós (como uma pedra,
cobra ou escorpião).
b. Deus somente nos dará coisas que são benéficas para nós
(como pão, peixe ou um ovo).
c. O Espírito Santo nos dá a Jesus, o Pão da Vida, Aquele que dá
vida ao mundo!
2. Assim fazendo, o Espírito virá a nós em três maneiras: como o fogo,
como o vento, e como uma pomba.
I.

O ESPÍRITO SANTO VEM COMO UM FOGO DEVORADOR.
A. Nas Escrituras, o Espírito Santo, às vezes é apresentado como
um fogo ou chama.
1. Isto é visto na predição de João sobre Jesus (Lc 3.16).
2. Isto também é mostrado na chama do Pentecostes (At 2.3).
B. Como fogo, quando o Espírito Santo vem, Ele nos muda, e nós
deixamos de ser o mesmo.
1. O Espírito nos dá convicção dos nossos pecados (Jo 16.811).
a. Como no Dia do Pentecostes (At 2.37).
2. O Espírito nos leva no caminho da verdade divina.
a. Ele é o Espírito da Verdade (Jo 14.7; 15.26; 16.13).
b. Ele nos revela que Jesus é o caminho, a verdade e a
vida (Jo 14.6).
3. O Espírito trará avivamento a nós e a igreja.

II.

O ESPÍRITO SANTO MOVE COMO UM VENTO IMPETUOSO.
A. O Espírito veio como um vento poderoso no Pentecostes (At
2.2).
B. Como um vento poderoso, o Espírito destrói todas as barreiras
humanas que nos impedem de tornar um corpo em Cristo.
1. Cada nação tem seus próprios preconceitos, costumes, e
tradições que causam divisão.
2. Por exemplo, os Judeus acreditavam que eles tinham um
monopólio em Deus, mas o Espírito mostrou a Pedro e aos
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Cristãos Judeus em Jerusalém que Deus é o Deus de
todos os povos e nações (At 10.1-46).
3. Somente o Espírito Santo pode unir todos os povos e
remover todas as barreiras étnicas que os separam.
C. Como um vento, o Espírito vai nos dirigir à seara.
1. O Espírito enviou Barnabé e Saulo (At 13.1-4).
2. O Espírito irá nos capacitar para espalharmos o
conhecimento de Jesus por todo o mundo para que os
homens possam ser salvos (At 1.8).
III. O ESPÍRITO SANTO DESCEU COMO UMA MEIGA POMBA.
A. O Espírito desceu sobre Jesus como uma pomba (Lc 3.22-23).
B. A pomba é uma criatura meiga.
1. Para Noé, a pomba foi um sinal de que a água tinha
descido da superfície da terra, e que, em breve, uma nova
terra apareceria, uma terra lavada dos seus pecados e
violência (Gn 8.8-12).
2. A vinda do Espírito como uma pomba sobre Jesus foi um
sinal que Jesus estava trazendo a esperança de um novo
mundo (Lc 3.22; Rm 5.4-5).
C. Às vezes o Espírito virá a nós como um sussurrar,
direcionando-nos, e atraindo-nos para mais perto de Deus.
1. Como Ele fez com Elias: "O que você está fazendo aqui,
Elias?" (1 Re 19.9).
2. Como Jesus fez com Pedro: "Simão, filho de Jonas, você
me ama?" (Jo 21.15-17).
Conclusão e Apelo
1. O Espírito virá a você como um fogo devorador, como um vento
impetuoso, e como uma pomba meiga.
2. Vem agora e seja cheio do Espírito.
[NB]
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70 Conhecendo o Nosso Líder
O Sermão em uma Sentença: O Espírito Santo é mais do que uma
força espiritual que pode ser manipulada ou uma ferramenta que
pode ser usada por Cristãos; Ele é uma Pessoa divina que quer
habitar e capacitar crentes para o serviço.
O Propósito do Sermão: Que crentes possam vir a conhecer o poder e
a presença do Espírito Santo para ser batizados no Espírito.
O Texto: João 14.16; 15.26; 16.7-8
Introdução
1. Uma das nossas responsabilidades principais como crentes é
seguir a liderança do Espírito Santo.
2. Porém, antes que nós possamos seguir direito a direção do
Espírito, nós precisamos primeiramente conhecê-lO como uma
pessoa.
3. Esta mensagem nos ajudará a conhecer nosso Líder, o Espírito
Santo.
I.

QUEM É O ESPÍRITO SANTO?
A. As pessoas pensam sobre o Espírito Santo de maneiras
diferentes.
1. Como uma força misteriosa como o vento ou a gravidade.
2. Como uma força de energia para ser aproveitada e
utilizada, como energia elétrica, ou até bruxaria.
B. Conforme a Bíblia, o Espírito Santo é uma Pessoa.
1. Então, Ele não é algo que eu posso "segurar" para usar
para meu próprio benefício.
2. Em vez disso, ele é uma Pessoa divina que habita em mim
para me capacitar a fazer a vontade de Deus.
3. Como uma Pessoa, o Espírito quer um relacionamento vivo
com cada um de nós.
C. O que a igreja precisa hoje não é programas ou equipamento
melhor, mas um relacionamento mais profundo com o Espírito
Santo.
1. Somente Ele pode dar vida à igreja.
2. Exemplo: um novo programa para uma igreja morta é como
um marca passo para o coração de um paciente morto.

II.

COMO O ESPÍRITO SANTO ENCAIXA NA TRINDADE?
A. Deus, o Pai, é o Criador.
1. Ele nos faz ter consciência de pertencemos a Ele.
2. Porque Ele nos criou, nós pertencemos a Ele.
B. Deus, o Filho, é o Salvador.
1. Ele nos faz ter consciência do valor que temos.
2. Porque Ele morreu por nós, nós somos valiosos.
C. Deus, o Espírito, é a presença pessoal de Deus hoje.
1. Dele nós recebemos um senso de confiança.
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2.

Porque Ele está conosco, nós não estamos sós.

III. O QUE JESUS DISSE SOBRE O ESPÍRITO SANTO?
Ele disse muitas coisas; porém, nós vamos centrar nossos
pensamentos no que ele disse em nossos textos. Nestes textos,
Jesus se referiu ao Espírito de duas maneiras:
A. Jesus chamou o Espírito Santo de o "Consolador" (Jo 14.16).
1. A palavra traduzida "Consolador" (Grego, Parakletos)
literalmente significa "aquele que foi chamado para estar
ao lado para ajudar".
2. O Espírito Santo não opera a despeito de nós, ou em vez
de nós, mas conosco e através de nós.
3. Ao operar conosco, o Espírito fará duas coisas:
a. Ele irá nos treinar a ser tudo que Deus quer que
sejamos.
b. Ele irá nos dar convicção e trazer à luz o pecado em
nossas vidas (Jo 16.7-8).
4. Aplicação: O Espírito também irá falar através de crentes
cheios do Espírito para trazer convicção aos perdidos –
como Ele fez através de Pedro no Dia do Pentecostes (At
2.14, 37-41).
5. O valor real de ser guiado pelo Espírito não é
principalmente o que acontece dentro da igreja, mas o que
acontece fora, no mundo.
B. Jesus chamou o Espírito Santo de nosso "Guia".
1. Como o Espírito da Verdade, Ele nos guiará em toda a
verdade (Jo 16.13).
2. A vida é tão dura para navegar sem nosso Guia.
3. Submete-se a Ele, e Ele te guiará.
Conclusão e Apelo
1. Você pode aprofundar seu relacionamento com o Senhor sendo
cheio do Espírito hoje.
2. Você também pode tornar uma testemunha efetiva para Ele.
3. Vem agora para ser cheio e reenchido do Espírito.
[DJ]

157

71 O Dom de Línguas
O Sermão em uma Sentença: O dom de línguas é freqüentemente mal
entendido, e muitos perdem a bênção espiritual que poderia ter nas
suas vidas.
O Propósito do Sermão: Ajudar crentes a aceitar que Deus quer
enchê-los com Seu Espírito Santo e lhes dar uma língua de oração.
O Texto: 1 Coríntios 12.8-11
Introdução
1. Para os Cristãos do Novo Testamento, falar em línguas era normal.
2. Nesta mensagem, nós vamos considerar a resposta bíblica para
três perguntas sobre o dom de línguas:
I.

O QUE É FALAR EM LÍNGUAS?
A. O que falar em línguas não é:
1. Não é linguagem inarticulada, fala ininteligível, ou
linguagem de bebê (At 2.5, 6, 8, 11).
a. Línguas = línguas de homens e anjos (1 Co 13.2).
2. Não é fala extática ou um estado de transe.
a. Você está em controle da sua mente (1 Co 14.27-33).
3. Não é um dom que tem terminado com a era apostólica.
a. 1 Co 13.8 é freqüentemente mal interpretado.
b. Refere-se a coisas que irão mudar na era vindoura
quando Cristo voltar.
4. Não é um dom espiritual que envergonhou Paulo.
a. Em 1 Coríntios 12-14, Paulo não está tentando
desfazer algo sobre o qual ele estava envergonhado.
Ele simplesmente estava corrigindo abusos na igreja.
b. Ele não estava envergonhado nem de línguas nem da
Ceia do Senhor quando ele corrigiu abusos de línguas
no capítulo 11.
c. Nem nós deveríamos ter vergonha. Línguas é um dom
de Deus e Ele só dá bons dons.
B. O que é falar em línguas:
1. É falar inspirado pelo Espírito (At 2.4).
2. É declarar as obras maravilhosas de Deus (At 2.11).
3. É falar com Deus (1 Co 14.2).
4. É oração incentivada pelo Espírito (1 Co 14.15-16; Rm
8.26-27).
5. É louvor e gratidão dirigidos pelo Espírito (1 Co 14.14).

II.

ISSO É UMA EXPERIÊNCIA PARA CADA CRENTE?
A. Em termos de oração pessoal, tanto Lucas como Paulo mostra
que línguas são para todos os crentes.
1. No Pentecostes, todos que estavam batizados falavam (At
2.4).
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2.

Na casa de Cornélio, todos que ficaram cheios do Espírito
falaram em línguas (At 10.44-46).
3. Paulo agradeceu a Deus porque ele falava em línguas e
desejava que todo mundo falasse em línguas (1 Co 14.5,
18).
4. Paulo ensinou que as línguas são dadas para que os
crentes possam se edificar em oração (1 Co 14.4).
a. O Espírito é o melhor conselheiro do Cristão.
b. O Senhor tem nos dado este dom para nos fortalecer e
ministrar aos nossos espíritos.
B. Porém, o dom de línguas, dado para o uso público, não é para
todos os crentes.
1. Quando Paulo pergunta: "Falam todos em línguas?" (1 Co
12.30), ele está se referindo ao exercício público do dom
de línguas acompanhado por interpretação, o propósito do
qual é edificar a igreja.
III. QUAIS DICAS NÓS DEVEMOS SEGUIR PARA O USO DE
LÍNGUAS EM PÚBLICO?
A. Nos cultos das nossas igrejas nós deveríamos encorajar esta
manifestação do Espírito.
1. Paulo escreveu, "Busquem com dedicação os dons
espirituais e não proíbem o falar em línguas" (1 Co 14.1,
39).
2. Nós deveríamos encorajar o uso deste dom com orientação
das Escrituras (1 Co 14.33, 40).
B. Quando exercitado em público, o dom de línguas deveria ser
acompanhado pelo dom de interpretação para que a igreja
inteira possa ser fortalecida (1 Co 14.4-6, 13, 28).
C. O dom de línguas com interpretação deveria ser limitado a 2 ou
3 mensagens para cada culto (1 Co 14.26-27).
D. A chave para todos os dons de fala (línguas, interpretação,
profecia) é a oração acompanhada por fé.
Conclusão e Apelo
1. Todos nós deveríamos desejar tudo que Deus tem para nós.
2. Vem a Deus agora e permite Seu Espírito lhe encher e orar através
de você.
[GW]
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72 O Ajudante
O Sermão em uma Sentença: Se nós formos cheios do Espírito, Ele irá
nos ajudar a viver vidas Cristãs efetivas.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam cheios do Espírito Santo e
se tornem Cristãos mais efetivos.
O Texto: João 14.16
Introdução
1. Um "nome mal" tem sido dado ao Espírito Santo na sociedade
hoje—
a. Porque nós buscamos mais Seu poder do que Sua pessoa.
b. Porque nós queremos mais de Deus do que queremos Deus.
c. Porque nós queremos Seus dons mais do que nós queremos
Seu fruto.
d. Porque nós queremos que o Espírito realize algo em vez de
entregar nossas vidas a Ele.
e. Porque nós, Pentecostais, temos usado o Espírito Santo como
uma marca de superioridade em vez de nos submeter a Ele e a
Sua vontade.
2. Quando nós fazemos estas coisas, nós tornamos um "sino que
ressoa ou como o prato que retine" (1 Co 13.1).
3. Em nosso texto, Jesus descreve o Espírito Santo como "outro
Conselheiro".
a. É parte da Sua última mensagem antes da Sua crucificação, às
vezes chamada o "Discurso do Cenáculo".
b. Nesta mensagem, Jesus repetidamente fala sobre o Espírito
Santo (ie. Jo 14.15-21; 25-27; 15.26-27; 16.7-15).
c. Ele revelou quatro razões que nós precisamos o Espírito Santo
como nosso Ajudante:
I.

O ESPÍRITO SANTO É AQUELE QUE DÁ CONVICÇÃO.
A. Conforme João 16.8-11, Ele convence de três maneiras:
1. Ele convence de pecado. (Ele diz "Não, não!")
2. Ele convence de justiça. (Ele diz "Sim, sim!")
3. Ele convence de julgamento. (Ele nos dá uma escolha.)
B. Nós podemos conquistar o pecado através do poder do Espírito
Santo (Rm 8.1-4; Gl 5.16).
1. O Espírito Santo nos convence para que possamos ter uma
vida melhor (Jo 10.10).
2. Sua convicção nos leva à vida eterna.

II.

O ESPÍRITO SANTO É O ESPÍRITO DA VERDADE (Jo 14.17;
15.26; 16.13).
A. Nossa sociedade nos ensina que não tem problema pecar.
1. Ela apresenta mentiras como se fossem a verdade.
2. Porém, o Espírito Santo vem a nós com a verdadeira
verdade.
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B. O que acontece quando eu vivo com o Espírito da Verdade?
1. Ele fornece liberdade sobrenatural (Jo 8.32).
2. Nós tornamos testemunhas poderosas da verdade do
evangelho (At 1.8).
III. O ESPÍRITO SANTO É O NOSSO GUIA (Jo 16.13).
A. Ele nos guiará à vidas mais frutíferas (Jo 15.5, 8).
B. Ele nos dirá aonde ir e para quem testemunhar (At 10.19-20).
C. Ele fornecerá liderança corajosa para nós e nos levará a
lugares onde nós nunca fomos ainda.
D. Nós precisamos obedecer e segui-lO (At 5.32).
IV. O ESPÍRITO SANTO É NOSSO MESTRE.
A. Quando o Espírito Santo vem, Ele nos ensina (Jo 14.26).
B. Mas antes que Ele possa nos ensinar...
1. Nós precisamos estar dispostos a aprender dEle.
2. Nós precisamos nos humilhar e admitir que precisamos de
ajuda.
C. Como nosso mestre, o Espírito Santo...
1. Fornece umas lições valiosas.
2. Ensina-nos coisas que nós nunca aprendemos antes.
Conclusão e Apelo
1. Um relacionamento com o Espírito começa com um relacionamento
com Jesus Cristo (Jo 3.3-7).
2. Uma vez que nós temos nascido de novo, nós precisamos, então,
ser cheios do Espírito.
3. Vem agora e aceita Cristo.
4. Vem agora e seja cheio do Espírito.
[EJ]
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73 Nos Passos do Espírito
O Sermão em uma Sentença: Uma vez que temos sido batizados no
Espírito Santo, nós deveríamos, então, viver uma vida "nos passos
do Espírito".
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam cheios do Espírito e
entreguem suas vida para viver nos passos do Espírito.
O Texto: Gálatas 5.25
Introdução
1. Logo depois de nascer de novo, cada crente deveria ser batizado
no Espírito Santo.
2. Isto é a norma da Escritura.
3. Porém, ser cheio do Espírito não é o fim; é o início de uma vida
vivida nos passos do Espírito.
4. Existem sete princípios poderosos sobre viver nos passos do
Espírito que cada crente deveria entender e aplicar:
I.

UMA VIDA NOS PASSOS DO ESPÍRITO É UMA VIDA DE
ORAÇÃO.
A. Uma vida cheia do Espírito começa com oração.
1. Nós precisamos pedir o Espírito (Lc 11.9-13).
2. Antes do Pentecostes, as pessoas oravam (At 1.4 com
2.4).
B. Uma vida cheia do Espírito é mantida pela oração.
1. A oração é para a vida cheia do Espírito o que a respiração
é para nossas vidas naturais.

II.

UMA VIDA NOS PASSOS DO ESPÍRITO É UMA VIDA DE
SANTIDADE.
A. Um viver profano irá entristecer o Espírito Santo (Ef 4.30-31).
B. O Espírito irá nos capacitar para viver vidas santas (Rm 8.1-2;
Gl 5.16).

III. UMA VIDA NOS PASSOS DO ESPÍRITO É UMA VIDA DE FÉ.
A. A vida cheia do Espírito é uma vida de fé do início ao fim.
1. Começa em fé (Jo 7.38; Gl 3.14).
2. É mantida por fé.
B. A nossa fé é edificada através da oração no Espírito (Jd 20).
IV. UMA VIDA NOS PASSOS DO ESPÍRITO É UMA VIDA DE
CRESCIMENTO ESPIRITUAL E RELACIONAMENTOS
CONTINUAMENTE APROFUNDADOS.
A. Uma vez que temos sido cheios do Espírito, nós precisamos
amadurecer nas coisas do Espírito.
1. Nos dons do Espírito (1Co 12.1, 31).
2. No fruto do Espírito (Gl 5.22-23).
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B. A vida no Espírito também envolve relacionamentos que
continuamente se aprofundam.
1. Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
2. Com outros crentes em Cristo.
3. Com aqueles que precisam de Cristo.
C. Como em qualquer relacionamento, nosso relacionamento com
Deus precisa ser nutrido e mantido.
V. UMA VIDA NOS PASSOS DO ESPÍRITO É UMA VIDA DE
TESTEMUNHO OUSADO.
A. O propósito principal do batismo no Espírito é poder para
testemunhar (At 1.8; 4.31).
B. Se nós tomamos a iniciativa, e começamos a testemunhar, o
Espírito virá e dará poder ao nosso testemunho.
VI. UMA VIDA NOS PASSOS DO ESPÍRITO COMEÇA COM DUAS
PODEROSAS EXPERIÊNCIAS ESPIRITUAIS – E É MANTIDA
POR MUITAS SUBSEQÜENTES EXPERIÊNCIAS ESPIRITUAIS.
A. A vida no Espírito começa com duas experiências poderosas:
1. O novo nascimento (Jo 3.3-7).
2. O batismo no Espírito Santo (At 2.1-4).
B. É mantida por muitas subseqüentes experiências espirituais,
incluindo:
1. Reenchimento (At 4.31; Ef 5.18).
2. Unções (At 4.8; 10.38).
3. Direção divina (At 16.6-10).
Conclusão e Apelo
1. Vem e nasce do Espírito.
2. Vem e seja cheio do Espírito Santo.
3. Vem e se entrega a uma vida vivida nos passos do Espírito.
[DRM]
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74

A Vida no Espírito

O Sermão em uma Sentença: Não é suficiente ter somente o poder do
Espírito, nós precisamos também ter a pureza do Espírito em
nossas vidas.
O Propósito do Sermão: Ver as pessoas cheias do Espírito e a
começarem a andar diariamente no Espírito, como santos filhos de
Deus.
O Texto: Romanos 8.1-39
Introdução
1. O verdadeiro Pentecostalismo enfatiza o poder e a pureza.
2. O Espírito Santo é tanto Santo como Espírito.
a. O "Santo" do Seu nome nos lembra da Sua obra de
santificação na vida do crente. O "Espírito" do Seu nome nos
lembra da Sua obra de capacitação na vida do crente.
b. O "Santo" nos lembra que nós deveríamos nos conformar à
imagem de Cristo. O "Espírito" nos lembra que nós deveríamos
continuar a Sua obra.
3. A luta do Cristão é entre a carne e o Espírito.
a. Paulo endereçou esta luta em Romanos 7-8.
b. Capítulo 7 mostra o lado forte da carne.
c. O capítulo 8 mostra a vitória sobre a carne do Cristão pelo
sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo.
4. Romanos 8.1 descreve ações passadas que aconteceram num
momento definitivo.
a. Esta ação é a obra de Cristo no Calvário (Gl 5.1).
b. Esta obra é fundamental para nossa liberdade atual em Cristo.
5. Nesta mensagem, nós vamos olhar na vida vivida no Espírito. Tal
vida no Espírito tem duas características principais:
I.

A VIDA NO ESPÍRITO É UMA VIDA DE SANTIDADE (Rm 8.5-13).
A. O primeiro passo é crucificar a carne (Gl 5.16-21).
1. O crente deveria andar no Espírito, não na carne.
a. Andar no (com pelo) Espírito é se submeter ao
Espírito.
b. É permanecer em comunhão com Ele e tomar
decisões na luz da Sua natureza.
2. Nós não podemos estar ocupados com Cristo e com o
pecado ao mesmo tempo.
3. A responsabilidade do crente é ceder ao Espírito e resistir
às obras da carne.
B. Segundo passo é cultivar o Espírito (Gl 5.22-25).
1. Paulo distingue entre as obras da carne, e o fruto do
Espírito (Gl 5.22-23).
2. As obras são produzidas por força humana; fruto é
cultivado na medida em que um ramo permanece na
videira (Jo 15.5).
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3.
II.

Nota que "fruto" é singular. O tipo de fruto que o Espírito
produz é semelhança ao de Cristo.

A VIDA NO ESPÍRITO É UMA VIDA DE PODER (Rm 8.14-30).
A. O Espírito nos dá poder para sermos filhos de Deus (v 14.16).
1. Ele continuamente nos dá a segurança de que
pertencemos a Ele.
a. Ele tem cuidado do nosso passado, presente e futuro.
b. Não deve existir dúvida, nós somos filhos de Deus!
2. Ele é o agente e a ajuda que "dá testemunho" e nos
"confirma" que somos filhos de Deus.
3. Nota o testemunho duplo nestes versículos:
a. Nós temos o testemunho de Deus que somente Ele é
Aquele que tem nos adotado na Sua família.
b. Agora cada um de nós tem a própria experiência com o
Espírito. ("Seu Espírito testemunha ao nosso espírito").
Nós agora somos Seus filhos especiais!
B. O Espírito nós dá poder para orar (Rm 8.26-27).
1. Ele virá ao nosso lado e nos ajudará quando não pudermos
nos ajudar.
2. Ele virá nos ajudar a carregar as cargas das nossas vidas.
3. Ele nos ajudará a orar.
C. O Espírito nos dá poder para um propósito (Rm 8.28-30).
D. O Espírito nos dá poder para cumprir nossos destinos (Rm
8.29-39).
1. Deus tem destinado cada um de nós para um fim glorioso!

Conclusão e Apelo
1. Através do Espírito nós podemos viver vidas de santidade e poder.
2. Vem agora e entrega sua vida ao Espírito Santo.
3. Vem e seja capacitado por Ele para realizar Sua obra.
[SE]
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75 Vivendo pela Impressão
O Sermão em uma Sentença: Cada um de nós precisa saber como
"viver pela cutucada", quer dizer, andar no Espírito.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam cheios do Espírito e se
entreguem para viver no Espírito.
O Texto: Romanos 8.1-17
Introdução
1. A obra do Espírito Santo precisa ser uma prioridade para a vida de
cada um de nós (Gl 5.25).
2. Esta mensagem irá discutir o que significa viver e andar no Espírito.
3. Em nosso texto, Paulo nos desafia a viver nossas vidas "de acordo
com o Espírito". Primeiramente, ele discute...
I.

DUAS MANEIRAS QUE NÓS PODEMOS VIVER AS NOSSAS
VIDAS CRISTÃS.
(Nós podemos viver "de acordo com a natureza pecaminosa"
[Grego. Kata sarka], ou nós podemos viver "de acordo com o
Espírito" [Grego. Kata Pnuema, v 4-5]). Vamos olhar em cada
maneira:
A. Nós podemos viver nossas vidas kata sarka, quer dizer,
conforme a natureza pecaminosa ("de acorde com a carne," v
1.-4, 7).
1. Tal vida não pode agradar a Deus.
2. Resulta em egoísmo, hostilidade e resistência a Deus.
3. Leva à escravidão e morte.
4. Mas existe uma maneira melhor.
B. Nós podemos viver nossas vidas kata Pneuma, quer dizer,
conforme o Espírito.
1. Viver kata Pneuma resulta numa vida de justiça, paz e
liberdade da condenação.
2. Não importa nosso histórico (legalista ou pagão), nós
podemos viver em justiça pelo poder do Espírito.

II.

COMO PODEMOS VIVER NOSSAS VIDAS CONFORME O
ESPÍRITO.
A. Nós precisamos começar nascendo de novo do Espírito (Jo
3.3-8).
B. Então, nós precisamos ter a visão correta do Espírito Santo.
1. Nós não deveríamos vê-lO como uma influência passiva
escondida em nossas vidas.
2. Nem deveríamos vê-lO como somente operando
ocasionalmente me nós (como em tempos de avivamento).
3. Nós precisamos, em vez disso, ver o Espírito como uma
Pessoa ativa e dinâmica operando em nossas vidas o
tempo todo.
C. E mais, nós precisamos aprender a "viver pela cutucada".
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1.

A "cutucada" é a impressão sensível e significante do
Espírito Santo no fundo das nossas vidas que nos motiva a
falar, servir, e agir de acordo com os propósitos redentores
de Deus.
2. É o segredo da vida vitoriosa do Cristão.
3. É o segredo de um poderoso testemunho Cristão.
D. Viver pela cutucada é viver uma vida sensível e que responde
ao Espírito Santo em três contextos:
1. No contexto das nossas próprias vidas pessoais Cristãs:
Ele nos cutucará e nos motivará à maior eficácia,
maturidade, e vitória contra o pecado.
2. No contexto da igreja reunida para cultuar: Ele irá nos
cutucar para ministrar uns aos outros.
3. No contexto da vida em público, Ele irá nos cutucar para
estender a mão com o evangelho aos perdidos.
E. Você pergunta, "Como, então, posso viver minha vida kata
Pneuma?" (Sete sugestões práticas:)
1. Reconhece a presença do Espírito Santo na sua vida.
2. Reconhece que o Espírito está ao seu redor operando em
e através das circunstancias da sua vida.
3. Desfaça sua necessidade de ser notado pelos outros.
4. Começa cada dia em oração, pedindo ao Espírito para vir,
guiar, e te usar.
5. Seja sensível constantemente ao cutucar do Espírito.
6. Busca ser uma bênção aos outros.
7. Refletir sobre quão fielmente você tem respondido ao
Espírito no passado, então ajustar sua vida e resposta para
responder mais eficaz a Ele no futuro.
Conclusão e Apelo
1. Você está pronto para viver sua vida nos passos do Espírito?
2. Vem agora e se entrega a buscar uma vida direcionada pelo
Espírito.
3. Começa sendo cheio e reenchido pelo Espírito Santo hoje.
[LB]
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76 Agora que Você Tem Sido
Enchido pelo Espírito

O Sermão em uma Sentença: Uma vez que uma pessoa tem sido
enchida pelo Espírito, ela precisa manter o andar cheio do Espírito,
testemunhar de Cristo, e crescer na graça.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam cheios do Espírito e
aprendam como viver uma vida cheia do Espírito.
O Texto: Gálatas 3.2-3; 5.25
Introdução
1. É vital que cada crente seja batizado no Espírito Santo.
2. Mas existe um problema: Muitas vezes, uma vez que os Cristãos
têm sido enchidos do Espírito, eles não sabem como viver a vida
controlada pelo Espírito.
3. Nossos textos falam sobre a importância de viver nossas vidas
Cristãs debaixo do controle do Espírito Santo.
4. Esta mensagem: Quatro coisas você precisa fazer uma vez que
você tem sido enchido do Espírito:
I.

II.

Agora que você tem sido enchido pelo Espírito...
VOCÊ DEVERIA PERMANECER CHEIO DO ESPÍRITO.
A. Você precisa buscar novos enchimentos do Espírito.
1. Ser cheio do Espírito não é uma experiência de uma vez
para sempre. (Compare At 2.4; 4.8, 31) (compare At 9.6; Ef
5.18).
2. Nós precisamos ser reenchidos com o Espírito a cada dia!
B. Orar sem cessar (1 Ts 5.17).
1. Oração é o elemento chave para manter a vida cheia do
Espírito.
2. Nossos tempos de oração deveriam incluir oração no
Espírito (Ef 6.18).
C. Viver uma vida santa.
1. Viver uma vida profana irá entristecer o Espírito de Deus
(Ef 4.3).
2. Permite o Espírito santificar sua vida (Rm 15.16).
D. Viver uma vida submetida (Tg 4.17-18).
1. Nós precisamos nos submeter diariamente à vontade de
Deus.
2. Nós precisamos nos entregar diariamente à missão de
Deus.
Agora que você tem sido enchido pelo Espírito...
VOCÊ DEVERIA TORNAR UMA TESTEMUNHA PODEROSA DE
CRISTO.
A. A razão principal pela qual somos cheios pelo Espírito é
receber poder para testemunhar (At 1.8).
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B. Nós deveríamos contar fielmente aos outros sobre Cristo e o
que Ele pode fazer em suas vidas (Lc 24.46-48; At 5.32).
Agora que você tem sido enchido pelo Espírito...
III. VOCÊ DEVERIA SER USADO POR DEUS NO MINISTÉRIO DOS
DONS ESPIRITUAIS.
A. Sendo que os dons residem no Espírito, quando nós somos
enchidos do Espírito, nós estamos prontos para ser usados no
ministério dos dons espirituais.
B. Uma lista dos dons espirituais se encontra em 1 Coríntios 12.810.
C. O Espírito quer lhe usar:
1. Para falar a você (dons de revelação).
2. Para falar através de você (dons proféticos).
3. Para operar através de você (dons de poder).
D. Então, cada um de nós deveria desejar ardentemente os dons
(1 Co 14.1).
Agora que você tem sido enchido pelo Espírito...
IV. VOCÊ DEVERIA PERMITIR O ESPÍRITO SANTO PRODUZIR
FRUTO ESPIRITUAL NA SUA VIDA.
A. Os frutos do Espírito são produzidos em nossas vidas na
medida em que nós.
1. Andamos no Espírito (Gl 5.22-35, nota v 25).
2. Habitamos em Cristo (Jo 15.4-6).
B. Os nove frutos do Espírito descrevem o caráter de Cristo.
1. Cristo quer que vivamos como Ele viveu (1 Jo 2.6).
2. Nós só podemos fazer isto através do poder do Espírito.
Conclusão e Apelo
1. Vem agora para ser cheio ou reenchido pelo Espírito.
2. Enquanto você vem...
a. Entrega-se para ser uma testemunha de Cristo cheia do
Espírito.
b. Pede ao Espírito para começar a liberar os dons espirituais na
sua vida.
c. Entrega-se para permitir o Espírito operar na sua vida para
produzir fruto espiritual.
[DRM]
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77 Obedecendo a Voz do Espírito
O Sermão em uma Sentença: Todos nós precisamos ser cheios do
Espírito e aprendermos a obedecer à voz do Espírito.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam cheios do Espírito e se
entreguem para obedecer a Sua voz.
O Texto: Atos 8.26-29
Introdução
1. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, mas isto não
basta.
2. Todos nós também precisamos aprender como obedecer à voz do
Espírito.
3. O nosso texto é um de vários exemplos no livro de Atos de crentes
obedecendo à voz do Espírito.
4. Vamos olhar em três daqueles exemplos.
I.

FILIPE OBEDECEU À VOZ DO ESPÍRITO (At 8.26-27).
A. Filipe ouviu e obedeceu a ordem do Espírito duas vezes.
1. Quando o Espírito disse, "Vá para... a estrada deserta... de
Gaza (v 26).
2. Quando o Espírito disse, "Aproxima-se da carruagem" (v
29).
3. Filipe podia ouvir porque ele estava cheio do Espírito e ele
tinha um coração obediente.
B. Filipe tinha sucesso porque obedeceu à voz do Espírito.
1. O Etíope encontrou Cristo (At 8.36-39).
2. Deus nos enche com Seu Espírito para que possamos
ouvir à Sua voz, obedecer, ir e testemunhar de Cristo com
eficácia.

II.

ANANIAS OBEDECEU À VOZ DO ESPÍRITO (At 9.10-18).
A. O Espírito disse a Ananias para ir e orar por Saulo.
1. Ananias obedeceu mesmo com medo.
2. Leia os versos 11 e 15.
B. Como resultado da sua obediência, uma obra maior foi
realizada.
1. Paulo foi cheio do Espírito e comissionado como o apóstolo
aos Gentios.
2. Como resultado, muitos vieram a Cristo.
C. Nós, também, precisamos obedecer à voz do Espírito, mesmo
quando for difícil.

III. PEDRO OBEDECEU À VOZ DO ESPÍRITO (At 10.1-48).
A. O Espírito direcionou Pedro a "ir".
B. Pedro obedeceu mesmo que lhe trouxesse a conflito com sua
cultura e tradições religiosas.
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C. A obediência de Pedro resultou na abertura da porta para o
evangelho aos Gentios.
IV. NÓS, TAMBÉM, PRECISAMOS OBEDECER À VOZ DO
ESPÍRITO.
A. Como estes homens, cada um de nós precisa ser cheio do
Espírito.
B. Como estes três homens, cada um de nós precisa obedecer à
voz do Espírito.
1. Ser cheio do Espírito é ser obediente ao Espírito.
2. Se você ouvir a voz do Espírito, Ele lhe direcionará a
missão de Deus.
C. Destes três homens nós aprendemos algumas poderosas
lições espirituais.
1. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito (At 1.4-5; Ef
5.18).
2. Todos nós precisamos permanecer abertos à voz do
Espírito.
3. Nós precisamos obedecer à voz do Espírito, mesmo
quando for difícil.
4. Quando o Espírito nós direciona a alguém, nós podemos
ter certeza que Ele tem preparado aquela pessoa para
quem Ele nos direciona.
5. Se nós obedecermos à voz do Espírito, resultados
poderosos irão seguir.
Conclusão e Apelo.
1. Vem, agora, para ser cheio do Espírito.
2. E se entrega para obedecer à Sua voz.
[BN]
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78 Os Resultados do Autêntico
Pentecostalismo

O Sermão em uma Sentença: Apesar de algumas pessoas que tem
dado ao Pentecostalismo uma má reputação, existe um autêntico
Pentecostalismo que transforma as pessoas e as igrejas.
O Propósito do Sermão: Encorajar as pessoas a não rejeitar o
Pentecostes devido aos abusos, mas buscar ser cheio do poder do
Espírito.
O Texto: Atos 2.1-4; 14-18
Introdução
1. O Pentecostalismo tem recebido uma má reputação em alguns
lugares.
a. por causa dos excessos que tem sido permitido.
b. por causa da falha em demonstrar o poder do Pentecostes.
c. por causa do legalismo que tem sido defendido.
d. por causa de pessoas falsas com intenções fraudulentas.
2. Apesar disto, existe um autêntico Pentecostalismo que traz consigo
a habilidade para a igreja se elevar a um nível jamais alcançado.
3. Vamos olhar em quatro evidências do autêntico Pentecostalismo.
I.

O AUTÊNTICO PENTECOSTALISMO ELEVA O NÍVEL DE
ORAÇÃO DE UM CRENTE.
A. Os Pentecostais têm sido conhecidos historicamente pela sua
maneira de orar.
B. Jesus, nosso exemplo, nos deu um padrão para seguirmos:
1. Ele freqüentemente orou nas primeiras horas do dia (Mc
1.35).
2. Era conhecido que Ele orava a noite toda (Lc 6.12).
3. Ele orava antes de tomar decisões principais (Lc 6.12-13).
4. O Espírito capacitava Jesus a orar com grande poder e nos
capacitará a orar como Ele.
C. Ser cheio do Espírito transformará sua vida de oração.
1. Leia: Romanos 8.26-27; Judas 1.20.
2. Conforme estas passagens, quando nós somos cheios do
Espírito Santo, nós recebemos uma língua de oração que
empenha o céu e nos permite orar num nível que excede
nosso vocabulário.
3. Tal oração edificará nossa fé.

II.

O AUTÊNTICO PENTECOSTALISMO FAZ O CRENTE ANDAR
NO PODER SOBRENATURAL DE DEUS.
A. A igreja Pentecostal deveria ser uma igreja de poder.
1. Se nós formos autênticos Pentecostais, terão milagres (Mc
16.14-19).
B. Quando uma pessoa é batizada no poder do Espírito Santo, ela
falará sobrenaturalmente em outras línguas (At 2.4).
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1.

Nota como eles falaram as palavras que o Espírito lhes
deu.
2. Outras evidências do poder do Espírito são: testemunho,
amor uns pelos outros, amor pela Palavra, poder para a
vida Cristã, milagres, sinais e maravilhas.
C. Diferente de outros poderes, o poder Pentecostal é ilimitado –
porque é o poder de Deus.
III. O AUTÊNTICO PENTECOSTALISMO PRODUZ PESSOAS QUE
SÃO DETERMINADAS A PERSEVERAR.
A. Crentes primitivos foram cheios do poder do Espírito e serviram
fielmente a Cristo diante de grande oposição.
B. Considere a perseverança dos doze apóstolos: Conforme a
história da igreja, todos eles, exceto João, foram martirizados
pelo evangelho.
C. Homens como Paulo enfrentaram constante e grande oposição,
mas, pelo poder do Espírito, eles perseveraram (Cl 1.29).
IV. O AUTÊNTICO PENTECOSTALISMO PERPETUARÁ OUTRA
GERAÇÃO DE PENTECOSTAIS.
A. A igreja primitiva sabia como perpetuar outra geração de
Pentecostais.
1. Os apóstolos asseguraram que os novos crentes em
Samaria receberam o dom do Espírito (At 8.17-18).
2. A primeira pergunta de Paulo aos 12 crentes em Éfeso foi:
"Vocês receberam o Espírito quando vocês creram?" (At
19.1-2).
B. Precisa haver um renascimento do Pentecostes em cada
geração.
C. É nossa responsabilidade de passarmos adiante o autêntico
Pentecostalismo para nossos filhos.
Conclusão e Apelo
1. Deus tem fornecido uma maneira para nós nos tornarmos
autênticos Pentecostais e demonstrarmos o poder Pentecostal (At
1.8).
2. Vamos vir agora e sermos cheios do Espírito.
3. Então iremos sair e proclamaremos o evangelho no poder do
Espírito.
[DN]
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Falando em Línguas e o
Batismo no Espírito Santo

O Sermão em uma Sentença: Se você pedir, o Pai celestial lhe dará o
dom do Espírito Santo evidenciado pelo falar em línguas conforme
o Espírito o capacitar.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam cheios do Espírito e
compreendam a experiência de falar em línguas.
Os Textos: Atos 2.1-4; 17-18
Introdução
1. Logo antes de Jesus voltar ao céu, Ele ordenou Seus discípulos a
esperarem pelo Espírito Santo (At 1.4-5).
2. Eles receberam o Espírito e falaram em línguas conforme o Espírito
lhes capacitava (At 2.4).
3. Pedro se levantou para explicar a experiência (At 2.17-18).
4. Ele disse que esta experiência é para todos os crentes (At 2.38-39).
5. Esta mensagem vai endereçar quatro assuntos acerca da
experiência de falar em línguas:
I.

O QUE É O FALAR EM OUTRAS LÍNGUAS?
A. Falar em outras línguas não é...
1. Um símbolo de status espiritual.
2. Um atalho para maturidade espiritual.
3. Algo que nos faz entrar num estado hipnótico ou transe.
B. Falar em línguas é fala inspirado pelo Espírito Santo numa
língua desconhecida ao falante.

II.

FALAR EM LÍNGUAS AINDA ESTÁ EM OPERAÇAO HOJE?
A. Ao redor do mundo, milhões de crentes estão sendo cheios
com o Espírito e falando em línguas.
B. Mesmo assim, alguns ensinam que as línguas têm cessado.
1. Ele usam 1 Coríntios 13.8-10 para ensinar isto, dizendo
que "aquilo que é perfeito" é todo o cânon da Escritura.
2. Porém, "aquilo que é perfeito" está se referindo a segunda
volta de Cristo.
3. Até Jesus voltar de novo, as pessoas vão precisar de todos
os dons carismáticos, incluindo o falar em línguas.

III. COMO O FALAR EM LÍNGUAS OPERA HOJE?
A. A Bíblia descreve três manifestações de línguas:
1. Línguas como uma evidência (At 2.4; 10.46; 19.6).
2. Línguas como oração de intercessão (Rm 8.26-27).
a. O Espírito ora através de nós "com gemidos
inexprimíveis" (v 26).
b. Ele ora conforme a vontade de Deus.
3. Línguas como um dom espiritual (1 Co 12.10).
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a.
b.

Elas deveriam ser usadas com o dom de interpretação
de línguas para comunicar uma mensagem divina à
igreja.
Nós podemos aprender mais sobre os dons em 1 Co
14.1-32.

IV. ALGUMAS PERGUNTAS QUE AS PESSOAS FAZEM SOBRE O
FALAR EM LÍNGUAS HOJE.
A. Línguas foram dadas à igreja para que pudéssemos pregar o
evangelho numa língua estrangeira?
1. Não, elas são o sinal de que alguém tem sido capacitado
pelo Espírito para ser uma testemunha de Cristo (At 1.8).
B. Línguas sempre são línguas humanas?
1. Não, às vezes elas são numa língua humana e às vezes
numa língua angelical (1 Co 13.1).
C. Jesus falava em línguas?
1. Nós não sabemos.
2. Sabemos, porém, que Jesus orava no Espírito (Lc 10.2122; Jo 11.33).
D. Línguas deveriam ser temidas?
1. Jesus ensinou que não tem nada a temer (Lc 11.13).
2. O batismo no Espírito Santo é um dom maravilhoso de
Deus para ser bem vindo e amado, e não para ser temido.
Conclusão e Apelo
1. Não esteja satisfeito até que Deus te encher com Seu Espírito.
2. O Pai dará o Espírito Santo àqueles que pedirem pelo dom (Lc.
11.9-10, 13).
3. Vem agora para ser cheio do Espírito Santo.
[DWC]

175

80

O Que Significa Falar em Línguas

O Sermão em uma Sentença: Cada vez que nós somos cheios com o
Espírito e falamos em línguas, nós deveríamos lembrar o que
significa.
O Propósito do Sermão: Que crentes possam ser cheios e reenchidos
do Espírito evidenciados por falar em línguas, e que eles possam
entender o sentido desta experiência.
O Texto: Atos 1.12-18, 31-33.
Introdução
1. Como Pentecostais, nós cremos no falar em línguas.
a. Mas, você já se perguntou o que significa falar em línguas?
b. Os Judeus fizeram esta mesma pergunta quando eles ouviram
os 120 discípulos falar em línguas no Dia do Pentecostes (v
12).
2. Pedro responder esta pergunta em nosso texto.
3. Conforme ele, falar em línguas significa, pelo menos, quatro coisas:
I.

O FALAR EM LÍNGUAS SIGNIFICA QUE A BÍBLIA É
VERDADEIRA (v 16-17, 33).
A. A Bíblia é verdadeira porque Deus cumpre Suas promessas (v
16).
B. A Bíblia é verdadeira porque foi Deus quem falou através dos
profetas (17b).
C. A Bíblia é verdadeira porque é prática (v 33).
D. O falar em línguas hoje dá evidência de que a Bíblia é válida
para o dia de hoje.

II.

O FALAR EM LÍNGUAS SIGNIFICA QUE O TEMPO É CURTO (v
17a).
A. O tempo é curto porque o derramamento do Espírito Santo
marcou o início dos Últimos Dias.
1. Nós já temos passado quase 730.000 dos últimos dias (do
tempo do Pentecostes até hoje).
2. Isto significa que a vinda do Senhor está muita próxima.
B. O falar em línguas nos lembra que nós não temos tempo para
desperdiçar.
1. Nós precisamos pregar o evangelho a todo o mundo antes
que Jesus volte (At 1.8; Mt 24.14).

III. O FALAR EM LÍNGUAS SIGNIFICA QUE CADA UM DE NÓS
PODE SER ÚTIL NA IGREJA (v 17b-18).
A. Todos nós podemos ser úteis porque Deus capacita e usa a
todo mundo para realizar Seus propósitos.
1. Ele capacita e usa tanto homens como mulheres (v 17-18).
2. Ele capacita e usa tanto os jovens como os velhos (v 17d).
B. Todo mundo que fala em línguas pode ser útil na igreja.
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1.

Porque todo mundo que fala em línguas tem sido batizado
no Espírito e capacitado para fazer a obra de Deus.
C. Então, todos deveriam buscar o batismo do Espírito Santo.
IV. O FALAR EM LÍNGUAS SIGNIFICA QUE JESUS ESTÁ VIVO (v
31-33).
A. Nós sabemos que Jesus está vivo...
1. Porque Seu túmulo está vazio (v 31-32).
2. Porque Ele está à direita de Deus (v 33a).
B. Mais, nós também sabemos que Jesus está vivo porque Ele
derramou o Espírito Santo no Pentecostes (v 33b).
1. E Ele ainda está fazendo isto hoje.
2. E Ele ainda está fazendo isto da mesma maneira, quer
dizer, evidenciado pelo falar em línguas e testemunho
capacitado pelo Espírito.
C. Você, também, pode ser cheio do Espírito hoje.
1. Você falará em línguas.
2. Você tornará uma testemunha de Cristo.
Conclusão e Apelo
1. Quando nós somos cheios ou reenchidos do Espírito e falamos em
línguas, nós lembramos que...
a. A Bíblia é verdadeira e que nós podemos confiar nas suas
promessas.
b. O tempo é curto, então, nós precisamos nos ocupar
proclamando Cristo aos perdidos tanto no lar como às nações.
c. Cada um de nós tem sido capacitado e dotado pelo Espírito e
somos, então, úteis na obra de Deus.
d. Que Jesus está vivo, e que Ele nos ajudará e protegerá
enquanto nós O servirmos.
2. Vem agora para ser cheio do Espírito.
[FK]
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Seção 4

A Importância
Do Pentecostes

81

A Igreja Igual à de Atos 1.8

O Sermão em uma Sentença: Nós precisamos ser uma igreja igual à
de Atos 1.8, quer dizer, uma igreja cheia do Espírito e focada em
alcançar todos os povos com o evangelho.
O Propósito do Sermão: Ver as pessoas cheias do Espírito e se
comprometendo com missão de Deus para alcançar todos os povos
e as nações.
O Texto: Atos 1.8; 11.19-21; 13.1-3
Introdução
1. Em Atos 1.8, Jesus deu claras instruções aos Seus discípulos.
2. Deus quer que Sua igreja seja uma igreja igual à de Atos 1.8, quer
dizer, uma igreja capacitada pelo Espírito e que testemunha
ativamente para todas as tribos e povos.
3. Uma palavra significante em Atos 1.8 é a palavra "e": "e serão
minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria,
e até os confins da terra".
a. Jesus não disse "então", mas "e".
b. A conclusão é que nós alcançamos todos os grupos
simultaneamente.
4. Nesta mensagem, nós vamos comparar as igrejas em Jerusalém e
em Antioquia como modelos das igrejas de Atos 1.8.
I.

O PADRÃO DE ATOS 1.8 NA IGREJA EM JERUSALÉM.
A. A igreja em Jerusalém era devagar em se tornar uma
verdadeira igreja de Atos 1.8.
1. Atos capítulos 2-7 mostram a igreja em Jerusalém sendo
cheia pelo Espírito.
a. Porém, eles eram devagar quanto a ir aos Gentios.
b. Eles focalizaram quase totalmente nos Judeus.
2. Deus, porém, permitiu vir a perseguição, que lhe ajudou a
alcançar os Samaritanos (At 8.1-5).
B. A discriminação contra os Gentios impediu a igreja em
Jerusalém de se tornar rapidamente uma igreja de Atos 1.8.
1. No início, aqueles que deixaram Jerusalém devido à
perseguição pregaram somente aos Judeus, mas não aos
Gentios (At 11.19).
C. Precisava uma intervenção divina para mover a igreja ao
ministério aos Gentios. (A História de Cornélio, Atos 10.1-46).
1. A atitude de Pedro quanto os animais impuros indicava toda
a atitude dos Judeus para com os Gentios (At 10-9-15).
2. A igreja em Jerusalém era resistente, inicialmente, quando
eles ouviram que Pedro tinha cruzado a barreira para
ministrar aos Gentios (Atos 11.1-3).
D. Finalmente, uns poucos anos depois do Pentecostes, um grupo
de homens quebraram o cíclico e começara a pregar
intencionalmente aos Gentios em Antioquia (At 11.20).
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II.

O PADRÃO DE ATOS 1.8 NA IGREJA EM ANTIOQUIA.
A. Em contraste à igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia
rapidamente se tornou uma verdadeira igreja de Atos 1.8.
1. Muitos Gentios foram salvos em Antioquia quando os
crentes começaram a pregar para eles (At 11.20-21).
2. Barnabé e Saulo passaram um ano ensinando e
fortalecendo a igreja (At 11.22-26.
3. Logo depois do seu nascimento, a igreja em Antioquia
tornou-se a primeira igreja para enviar intencionalmente
missionários aos Gentios (13.1-3).
4. Como resultado, o evangelho começou a se espalhar
rapidamente às nações, e o resto do livro de Atos é focado
na missão aos Gentios.
B. Como a igreja em Antioquia tornou-se uma verdadeira igreja de
Atos 1.8?
1. Era uma igreja que reconhecia as pessoas baseadas no
seu ministério, em vez de na sua etnicidade (At 13.1).
2. Era uma igreja cheia do Espírito.
a. Tinha profetas e mestres (At 13.1).
b. O Espírito falava através da profecia enquanto a igreja
estava jejuando e buscando Deus em oração (At 13.2).
3. Era uma igreja que escutava e tomava responsabilidade de
obedecer à ordem de Deus de levar o evangelho às nações
(At 13.3).
a. Quando nós lemos que a igreja impôs as mãos neles e
os enviou, significa que a igreja tomou sobre se a
responsabilidade de lhes sustentar tanto em oração
como com finanças.

III. O PADRÃO DE ATOS 1.8 NA NOSSA IGREJA HOJE.
A. Hoje, Deus está nos chamando a sermos uma igreja igual à
igreja de Atos 1.8.
B. Como a igreja em Antioquia, nós precisamos fazer o seguinte:
1. Nós precisamos buscar a Deus em oração e sermos cheios
do Espírito.
2. Nós precisamos ouvir e aceitar a ordem clara de Deus de
nos comprometermos com a Sua missão.
3. Nós precisamos cumprir a ordem não pela metade por
somente alcançar nossa Jerusalém e Judéia, mas nós
precisamos obedecer a Cristo e levar o evangelho a todas
as tribos e nações no poder do Espírito.
Conclusão e Apelo
1. Vamos vir agora e nos comprometermos com a missão de Deus.
2. E sejamos cheios do Espírito para realizarmos a tarefa.
[JK]
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A Prioridade de Cristo para a Igreja

O Sermão em uma Sentença: As últimas palavras de Jesus mostram
Sua prioridade de sermos cheios do Espírito e de levamos o
evangelho a todo mundo.
O Propósito do Sermão: Que as pessoas sejam cheias do Espírito e
testemunhem.
O Texto: Atos 1.8
Introdução
1. Logo antes dEle ascender ao céu, Cristo explicou Sua prioridade
(At 1.8).
2. Sua prioridade atual não é estabelecer um reino político, mas salvar
almas perdidas através da pregação capacitada pelo Espírito (v 6-8).
3. Estas últimas palavras importantes de Jesus falam para nós sobre
duas pessoas, uma promessa, um propósito e um programa, com
se segue:
I.

DUAS PESSOAS EM QUEM FOCAR.
A. Atos 1.8 focaliza nossa atenção e nossas vidas em nosso
relacionamento com duas pessoas, Cristo e o Espírito Santo.
1. Jesus disse que nós deveríamos ser Suas testemunhas
através do poder do Espírito Santo em nós.
2. Cristo nos deu a nossa missão, e o Espírito Santo é Aquele
que nos dá o poder para realizarmos esta missão.
B. Nós servimos a Deus, o Pai, enquanto nós nos relacionamos
com Cristo e o Espírito.
1. O Pai tem colocado Cristo como a cabeça da Igreja e nós
precisamos, então, Lhe obedecer (Ef 1.22; Jo 14.15, 21.
2. O Pai e Cristo juntos têm enviado o Espírito para ser a
presença dinâmica e o poder na Igreja (Jo 14.23, 26; At 2.33).
3. Então, a igreja precisa ficar focada em obedecer a Cristo e
viver no Espírito.
a. Cristo está em nós e nós estamos nEle através do
Espírito (Jo 14.16-18, 19).
b. Através de um relacionamento íntimo com o Espírito,
nós permanecemos ligados a Cristo.

II.

UMA PROMESSA DE RECEBER COMPLETAMENTE.
A. Cristo prometeu que Seus discípulos iriam receber o Espírito
Santo e ser cheios com poder para servir a Deus.
1. Esta é a promessa do Pai (At 1.4-5).
2. Esta promessa é de vital importância.
3. Jesus falou sobre isso freqüentemente (Jo 7.38-39; 14.1617; 20.21-22).
B. No Dia do Pentecostes, Deus cumpriu a promessa (At 2.4).
C. Jesus disse que a promessa do Espírito é para todos os
Cristãos de todos os tempos (Jo 7.38).
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1.
2.

Pedro declarou no Dia do Pentecostes que a promessa é
para todo mundo (At 2.38-39).
Se você pedir em fé, você será cheio com o poder de Deus
como os discípulos no livro de Atos.

III. UM PROPÓSITO PARA SE CUMPRIR.
A. A missão de Cristo de salvar o mundo é o propósito eterno de
Deus.
1. Não existe propósito maior pelo qual você ou eu possamos
viver.
2. Então, vamos nos comprometer totalmente à missão de
Cristo.
B. Enquanto o batismo no Espírito Santo traz grandes bênçãos na
vida do crente, seu propósito principal é nos capacitar para
servir a missão de Cristo de pregar o evangelho.
1. Como a missão de Cristo não tem mudado, também não
tem mudado Seu propósito de nos dar o dom do Espírito
(Mt 24.14).
2. Como os discípulos em Atos precisavam do Espírito para
realizar a tarefa de pregar o evangelho, nós também
precisamos do poder do Espírito.
3. É por isso que Jesus lhes disse para não deixar Jerusalém
até que eles tivessem recebido o poder do Espírito (At 1.4).
4. A tarefa é grande demais para realizarmos em nossa
própria força.
IV. O PROGRAMA PARA SEGUIR.
A. Jesus disse para Seus discípulos que eles deveriam começar a
pregar em Jerusalém.
1. Porém, eles não deveriam parar ali.
2. Eles deveriam expandir seu ministério na Judéia e em
Samaria, e aos confins da terra.
B. Este programa que Jesus deu deveria ser focado para fora,
alcançando aqueles que ainda não tinham ouvido o evangelho.
C. O programa não tem mudado.
1. Nós temos uma responsabilidade de pregar em nossa
Jerusalém e Judéia (quer dizer, a área ao nosso redor).
2. Além disso, nós precisamos sempre estar expandindo a
pregação do evangelho para fora ("em Samaria e aos
confins da terra"), quer dizer, para outras áreas, culturas e
nações que não têm recebido o evangelho.
Conclusão e Apelo
1. Você aceita a prioridade de Cristo para a Igreja e sua vida?
2. Vem e seja cheio do poder do Espírito e se torna parte da Sua
missão.
[MT]
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Não Joga Fora o Bebê Junto
Com a Água Suja da Banheira

O Sermão em uma Sentença: Os excessos vistos no Pentecostalismo
não deveriam nos fazer rejeitar a verdadeira obra do Espírito em
nossas vidas.
O Propósito do Sermão: Que crentes abram suas vidas para a
verdadeira obra do Espírito e sejam cheios do Espírito hoje.
O Texto: Atos 1.4-8; 2.1-4
Introdução
1. Nosso texto relata a história do primeiro derramamento do Espírito
sobre a igreja no Dia do Pentecostes.
a. Estabelece um padrão para a igreja de cada era até a volta de
Jesus.
b. Representa a verdadeira experiência Pentecostal.
2. Porém, hoje muitos são desapontados pelo que eles vêem no
Pentecostalismo.
a. Eles vêem os excessos de alguns.
b. E eles observam a ênfase errada dos outros.
3. Como resultado, eles são tentados a se afastar da obra do Espírito
Santo nas suas vidas.
4. Os Americanos têm um ditado que se aplica a esta situação:
a. Eles dizem: "Não joga o bebê fora junto com a água da
banheira".
b. Isto poderia ser esclarecido desta maneira: "Não joga fora
aquilo que é bom e que precisa junto com aquilo que tem
manchado e deixado sujo."
c. Em nosso desgosto com as coisas negativas que estão
acontecendo no nome do Pentecostalismo, nós não
deveríamos jogar fora o que é real e verdadeiro – a obra
verdadeira do Espírito em nossas vidas.
5. Ajudar-nos-á se nós entendermos o que é o verdadeiro
Pentecostalismo. Mas, primeiro, vamos discutir o que não é:
I.

O QUE O PENTECOSTALISMO NÃO É.
A. Não é um estilo de adoração.
1. Mesmo que nós Pentecostais muitas vezes temos uma
adoração entusiástica, o verdadeiro Pentecostalismo é
muito mais do que isto.
2. É um encontro poderoso com um Deus vivo.
B. Não é somente uma busca para uma nova experiência.
1. Embora nós, como Pentecostais buscamos e valorizamos
novas experiências com Deus, o verdadeiro
Pentecostalismo é mais do que buscar novas "experiências
espirituais" que surgem.
2. Nossas experiências precisam ser baseadas de forma
sólida no precedente do Novo Testamento.
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C. É mais do que falar em outras línguas.
1. Embora nós, os Pentecostais, cremos firmemente no falar
em línguas, o verdadeiro Pentecostalismo é muito mais do
que uma realidade interior (At 2.4).
II.

O QUE É O PENTECOSTALISMO.
A. É um significante relacionamento diário com o Espírito Santo.
1. O Espírito Santo não é uma força ou uma influência; Ele é
uma Pessoa divina – Ele é Deus!
2. Nós podemos ter comunhão diária com Ele (2 Co 13.14).
B. É se submeter a toda a Escritura.
1. Os Pentecostais são pessoas do Livro, quer dizer, da
Bíblia.
2. Tudo que nós cremos e fazemos precisa ser baseado
firmemente na Escritura.
C. É um poder sobrenatural para viver.
1. O Espírito Santo nos capacita a viver a vida de Cristo.
2. É uma vida caracterizada pela compaixão, santidade e
poder.

III. O PROPÓSITO PRINCIPAL DO PENTECOSTES.
A. Nós precisamos lembrar que o propósito principal do
Pentecostes é a capacitação para testemunhar (At 1.8).
B. É a capacitação que vem através de uma poderosa experiência
que muda a vida a qual Jesus chamou de "o batismo no
Espírito Santo" (At 1.4-5).
C. A grande notícia é que você pode ser capacitado pelo Espírito
hoje (Lc 11.9-13).
Conclusão e Apelo
1. Então, não vamos jogar fora o bebê junto com a água suja da
banheira.
2. Vem, agora, e experimenta a realidade do Espírito Santo na sua
vida.
[JP]
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84 A Resposta de Deus Vem
Através do Fogo

O Sermão em uma Sentença: A única resposta ao mundo em crise é o
fogo do Espírito Santo capacitando os Cristãos a convencer as
pessoas a seguirem a Cristo.
O Propósito do Sermão: Ver pessoas cheias do Espírito Santo e
capacitadas para testemunharem.
O Texto: 1 Reis 18.18-40
Introdução
1. No tempo de Elias, o povo de Deus estava passando por uma
grande crise.
a. Era uma crise espiritual: O povo tinha abandonado Deus e O
trocado por ídolos.
b. Era uma crise material: Por o povo ter abandonado Deus, Ele
fez a chuva parar e por isso não havia comida.
2. Hoje, nossa sociedade, e até muitos crentes na igreja, estão
experimentando uma crise espiritual, como Israel naquele tempo.
3. A resposta para nossos problemas vem pelo fogo do Espírito Santo.
4. Nós aprendemos algumas lições importantes da história de Elias:
I.

CRISES ESPIRITUAIS VÊM QUANDO O HOMEN ABANDONA
DEUS.
A. Israel tinha abandonado o único e verdadeiro Deus para servir
a Baal e a Aserá em culto que envolvia idolatria e imoralidade
sexual.
B. Os nomes têm mudados, mas estes deuses ainda estão
prolíferos.
1. Na nossa sociedade, idolatria e sexo livre estão prolíferos.
2. A igreja precisa de um poder superior para convencer o
mundo a deixar esta situação e servir ao único e verdadeiro
Deus.
3. Somente o fogo do Espírito pode trazer a resposta.

II.

NÓS NÃO PODEMOS SERVIR DOIS DEUSES AO MESMO
TEMPO.
A. Israel estava vacilando entre duas idéias (v 21).
1. Eles estavam vacilando entre Baal e Yaweh.
2. Quer dizer, entre o falso e o verdadeiro, a luz e as trevas, a
superstição e a verdade.
B. Nós não podemos servir dois mestres.
1. Sem uma posição firme, nós fazemos outros tropeçarem.
2. Deus tem prometido Seu Espírito para aqueles que O
servem.

III. A RESPOSTA DE DEUS VEM PELO FOGO (v 24).
A. O fogo é um símbolo da presença de Deus:
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1.
2.

Deus Se manifestou a Moisés pelo fogo (Ex 3.2).
Deus guiou Israel através da coluna de fogo (Ex 13.21; Nm
14.14).
3. O fogo de Deus consumiu os sacrifícios de Israel (Lv 9.2324).
4. João disse que Jesus iria batizar os crentes com o Espírito
Santo e com fogo (Lc 3.15).
5. Línguas de fogo apareceram sobre os crentes no
Pentecostes (At 2.3).
6. Aqui no nosso texto, fogo de Deus desceu e consumiu o
sacrifício de Elias (1 Rs 18.38).
B. Quando o fogo cai, os homens são mudados e o Espírito Santo
traz...
1. Revelação.
2. Pureza.
3. Liberdade do pecado e da escravidão.
4. Poder para cumprir a missão de Deus.
C. Nós precisamos este fogo, hoje, mais do que nunca para
cumprir a missão de Deus.
1. Nós precisamos dele para ser livre da escravidão, para ser
livre do pecado e do vício, para ser livre da idolatria, para
ser livre dos prazeres do mundo. Nós precisamos do fogo
de Deus!
2. Quando este fogo de Deus vier na sua vida, você não será
mais o mesmo.
IV. NÓS PRECISAMOS NOS PREPARAR PARA O FOGO.
A. Elias reparou o altar do Senhor (1 Rs 18.30).
1. Nós somos o templo de Deus, habitados pelo Espírito de
Deus (1 Co 3.16-17; 6.19).
2. Nós precisamos reparar o altar dos nossos corações,
arrependendo dos nossos pecados e entregando nossas
vidas a Deus (At 2.38).
B. Depois que Elias reparou o altar, ele orou a Deus (1 Rs 18.36).
1. A oração é vital para nos preparar para receber o fogo de
Deus.
2. Deus envia Seu Espírito em resposta à oração sincera.
C. Depois que Elias orou, o fogo desceu do céu.
1. Da mesma maneira, Deus irá enviar o fogo do Espírito do céu.
2. Ele irá lhe purificar e lhe encher com Seu poder.
Conclusão e Apelo
1. Vem se colocar no altar de Deus.
2. Se entregar a Sua missão e a Sua vontade e se preparar para
experimentar o fogo do Seu Espírito.
3. Vamos crer que Deus irá nos encher com Seu Espírito hoje.
[SOA]
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85 É um Mundo Sobrenatural
O Sermão em uma Sentença: Deus quer operar sobrenaturalmente na
sua vida hoje.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam batizados no Espírito
Santo e experimentem o poder sobrenatural de Deus.
O Texto: 1 Coríntios 2.1-5
Introdução
1. Em nosso texto, Paulo descreve seu ministério como um ministério
marcado pelo sobrenatural.
2. Ele o descreve da mesma maneira em outros lugares (2 Co 12.12;
Rm 15.18-19).
3. Assim como o poder sobrenatural estava operante na vida e no
ministério de Paulo, o poder do Espírito Santo deveria estar
operante em nossas vidas e em nossos ministérios hoje.
4. Vamos olhar em como o poder do Espírito é uma parte central de
cada passo das nossas vidas em Cristo.
I.

O PODER DO ESPÍRITO É MANIFESTO QUANDO NÓS SOMOS
SALVOS.
A. Observa algumas das coisas que o Espírito fez na sua vida
quando você foi salvo.
1. Você nasceu poderosamente do Espírito (Jo 3.3-7).
2. Ele lhe ressuscitou poderosamente da morte espiritual para
vida (Ef 2.1, 4-5).
3. Ele lhe resgatou poderosamente do domínio de satanás (Cl
1.13).
4. Através do Seu poder, Ele lhe tornou em uma nova criatura
em Cristo (Tt 3.5; 1 Co 6.11b; 2 Co 5.17).
5. Ele o selou sobrenaturalmente e o incluiu em Cristo (Ef
1.13; 1 Co 12.13).
B. Nós precisamos concluir que seu novo nascimento foi
sobrenatural do início ao fim.
Mas tem mais...

II.

O PODER DO ESPÍRITO É MANIFESTO EM NOSSA
SANTIFICAÇÃO.
A. Quando Cristo lhe salvou, o Espírito lhe santificou (1 Co 6.11).
1. Quer dizer, Ele lhe tornou santo.
2. Ele lhe separou para o uso exclusivo de Deus.
B. Escuta o que o Espírito fez por você:
1. Pelo Seu poder, Ele lhe separou para viver uma vida santa
(At 26.18; 2 Ts. 2.13).
2. Pelo Seu poder, Ele lhe tornou mais parecido com Jesus (1
Jo 2.6; 2 Co 3.18).
3. E agora, pelo mesmo poder, Ele lhe relembra que você é
um filho de Deus (Rm 8.16).
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C. Pensa nisso, o poder do Espírito está operando em você agora
mesmo!
Mas tem mais...
III. O PODER DO ESPÍRITO É MANIFESTO QUANDO NÓS SOMOS
BATIZADOS NO ESPÍRITO SANTO.
A. Ele irá lhe capacitar para viver uma vida vitoriosa (Gl 5.16; Rm
8.13).
B. Ele irá lhe capacitar para ser uma testemunha efetiva de Cristo
(At 1.8).
C. Ele irá lhe capacitar para um ministério de dons (1 Co 12.8-10).
Conclusão e Apelo
1. Agora faça a si mesmo três perguntas importantes:
a. Eu creio que Deus é o Deus do sobrenatural?
b. Eu creio que Deus está operando da mesma forma hoje como
Ele sempre tem feito?
c. Eu creio nEle o suficiente para crer na Sua palavra e ser cheio
do Espírito hoje?
2. Então, vem agora e seja cheio do Seu Espírito.
a. Pede em fé (Lc 11.9, 13).
b. Recebe pela fé (Lc 11.10; Mc 11.24).
c. Confessa com fé (At 2.4).
[JP]
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86 Precisa: Pessoas Capacitadas
pelo Espírito

O Sermão em uma Sentença: A vida e o ministério de Moisés ilustram
como todo o povo de Deus precisa ser cheio do poder do Espírito
Santo.
O Propósito do Sermão: Motivar os membros e os líderes da igreja a
buscarem o Espírito e o Seu poder para terminar a missão de Deus.
O Texto: Números 11.1-6, 10-17, 24-29.
Introdução
1. A necessidade principal da igreja é de pessoas capacitadas pelo
Espírito.
2. Nós podemos aprender lições importantes da vida de Moisés sobre
a necessidade do povo de Deus ser capacitado pelo Espírito Santo.
I.

A MISSÃO DE DEUS NUNCA PODER SER REALIZADA
SOMENTE NA FORÇA HUMANA (Nm 10.33; 11.1-15).
A. Circunstâncias difíceis virão (Nm 11.1-9).
1. Deus usa estas coisas para testar e edificar nossa fé nEle.
2. Nossa tendência é ser carnal, não espiritual, e ingrato.
a. Nós esquecemos rapidamente o que Deus tem feito no
passado.
b. Nós freqüentemente somos contaminados e
desencorajados pela falta de fé de outras pessoas (Nm
11.4).
B. Moisés ficou desencorajado e queria desistir (v 10-15).
1. Imagine como Moisés se sentiu quando ele ouviu a
multidão chorando querendo ele lhe desse o que queria.
2. Considere cuidadosamente as palavras de Moisés.
3. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito para tratar com
pessoas carnais.
C. Porém, nota como Moisés lidou com o seu desencorajamento.
1. Ele levou o problema a Deus em oração (Nm 11.11a).
2. Pessoas cheias do Espírito tratam de problemas de
maneiras espirituais.
3. A resposta de Deus a Moises é Sua resposta à necessidade
do Seu povo e a chave para o sucesso na igreja.

II.

A RESPOSTA DE DEUS É UMA COMUNIDADE CAPACITADA
PELO ESPÍRITO EM VEZ DE UMA ÚNICA PESSOA UNGIDA (Nm
11.16-17).
A. Em vez de dizer a Moisés para ser mais duro e perseverar, Deus
colocou do Seu Espírito sobre outras 70 pessoas para ajudá-lo.
B. Nós aprendemos várias lições importantes disso:
1. Nenhum líder é destinado a fazer tudo sozinho.
2. A resposta não é simplesmente ter mais líderes, mas mais
líderes capacitados pelo Espírito.
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3.

Nós precisamos resistir à tentação de colocar pessoas na
liderança que não são cheias do Espírito.
4. Se existe uma falta de pessoas cheias do Espírito, nós
deveríamos focar em levar as pessoas a receber o Espírito.
C. Porém, nota que era o desejo de Moisés que não somente os
líderes tivessem o Espírito, mas que todo o povo de Deus seria
capacitado pelo Espírito.
1. Mais tarde, Deus revelou Seu plano e Sua promessa (Joel
2.28-29).
2. Mesmo assim, Moisés já reconheceu que isto era tudo o
que o povo precisava.
D. Moisés já era capacitado pelo Espírito Santo, e isto fez toda a
diferença na sua vida (Nm 11.17a).
1. Moisés falhava quando trabalhava sozinho (Ex 2.11-15).
2. Agora, Moisés estava sendo liderado pelo poder
sobrenatural do Espírito de Deus.
E. Moisés não cometeu o erro de com orgulho pensar que ele fosse
a única pessoa a realizar a missão de Deus para suas vidas.
1. Ele reconheceu que as pessoas precisam do poder do
Espírito para realizarem a missão de Deus para suas vidas.
2. Nós não podemos fazer nada certo (viver, trabalhar, orar,
liderar, etc.) sem o poder do Espírito.
F. Desde o Pentecostes, o que Moisés almejava, e o que Joel
profetizou, agora é possível (At 1.4-5, 8; 2.17-18).
1. O dom do Espírito é para todo mundo (At 2.38-39).
2. O poder do Espírito é a chave para a igreja terminar a
missão de pregar o evangelho ao mundo inteiro.
III. A GRANDE NECESSIDADE DA IGREJA HOJE É DE PESSOAS
CAPACITADAS PELO ESPÍRITO.
A. Se trabalharmos para ver as pessoas cheias do Espírito, a
Igreja avançará em poder e terminará a tarefa de alcançar as
nações com o evangelho.
B. Deus está à procura de pessoas como Moisés, pessoas que
serão movidas por uma paixão para ver todo o povo de Deus
cheio do Espírito e usado no ministério de proclamar o
evangelho.
1. Se quisermos ver a África será salva, nós precisamos nos
dedicar a ensinar, pregar e orar para as pessoas
receberem o Espírito.
2. Nós precisamos decidir trabalhar até que cada membro
tenha sido cheio do Espírito.
Conclusão e Apelo
1. Deus sabe que você precisa do Espírito Santo, e Ele tem prometido
que irá enchê-lo.
2. Vem em fé, hoje, e recebe.
[MT]
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87 A Paixão e o Poder: O Dom
Do Espírito para a Igreja

O Sermão em uma Sentença: O Espírito Santo irá nos dar paixão e
poder para alcançarmos as nações.
O Propósito do Sermão: Ver as pessoas cheias do poder e da paixão
do Espírito para ver as nações salvas.
O Texto: Atos 1.8
Introdução
1. Jesus comissionou Sua igreja a pregar o evangelho a todas as
nações e povos antes da Sua volta do céu (Mt 24.14).
2. Como Jesus, o Espírito Santo tem paixão por ver cada tribo, língua,
povo e nação chegar conhecer e a servir a Deus.
3. Para assegurar que o evangelho alcançará todas as pessoas,
Jesus tem derramado o Espírito Santo sobre Seus discípulos para
capacitá-los para o evangelismo mundial.
4. Nós precisamos entender quatro verdades importantes sobre como
o Espírito nos dá paixão e poder para a missão de Deus.
I.

O ESPÍRITO SANTO TEM PAIXÃO POR TODAS AS PESSOAS.
A. Jesus tem nos assegurado do sucesso; nós alcançaremos os
"confins da terra com o evangelho" (v 8).
B. Para assegurar este sucesso, Ele tem nos prometido Seu poder
(v 8a).
C. Este poder inclui tanto poder como paixão para os perdidos
(Exemplo: At 4.8, 13, 20, 31).

II.

O ESPÍRITO SANTO USA DISCÍPULOS PARA ALCANÇAR AS
NAÇÕES.
A. Os discípulos cheios do Espírito são o recurso principal do
Espírito para alcançar as nações.
B. O propósito principal dos discípulos é participar com o Espírito
na obra de redimir as nações.
C. O papel principal dos discípulos é proclamar a mensagem de
Cristo no poder do Espírito.

III. O ESPÍRITO SANTO DÁ PODER PARA ALCANÇAR TODAS AS
NAÇÕES.
A. O Espírito Santo é o condutor divino do plano de Deus para o
evangelismo mundial.
B. Se a igreja vai executar esse plano com sucesso, o povo de
Deus precisa ser capacitado pelo Espírito.
1. Poder para realizar a tarefa é essencial para o sucesso de
qualquer tentativa.
2. A capacitação do Espírito Santo está no centro do plano de
Deus de redimir as nações.
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3.

O alvo desta capacitação é ajudar a igreja a alcançar com
eficácia os perdidos através da pregação ungida do
evangelho.

IV. O ESPÍRITO SANTO DÁ PAIXÃO E PODER A NÓS HOJE.
A. A promessa do Espírito é para todo o povo de Deus em cada
lugar até o fim da era.
1. Ainda vale hoje (At 2.38-39).
2. É nossa se pedirmos (Lc 11.1, 13).
B. O dom do Espírito é o mesmo hoje como foi no Novo
Testamento.
1. O poder do Espírito para a igreja é o mesmo
2. A paixão do Espírito para as nações é a mesma.
C. Cada um de nós precisa ser cheio de poder e paixão do
Espírito para alcançar as nações antes que Jesus volte.
Conclusão e Apelo
1. Sendo cheio do Espírito resulta em nós experimentando a paixão e
o poder do Espírito Santo!
2. Vem e experimenta o Espírito hoje.
[JE]
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88

A Primazia do Pentecostes

O Sermão em uma Sentença: Como Jesus e a igreja primitiva, nós
precisamos enfatizar a importância principal do batismo no Espírito
Santo em nossas vidas e igrejas.
O Propósito do Sermão: Encorajar os crentes e as igrejas a enfatizar o
Pentecostes nas suas vidas e ministérios e chamar os crentes a
serem batizados no Espírito Santo hoje.
O Texto: Atos 1.8
Introdução
1. Nos anos recentes, tem tido uma diminuição na experiência e
prática Pentecostal nas nossas igrejas.
2. Nós precisamos nos perguntar com honestidade: "Nós temos, como
um movimento, perdido nossa paixão pelo Pentecostes?"
3. Esta mensagem irá endereçar este assunto importante.
4. Vamos perguntar: "Como nossa paixão pelo Pentecostes se
compara com a de Jesus e dos apóstolos?"
5. Vamos olhar primeiramente em como Jesus e os apóstolos
perceberam a experiência Pentecostal:
I.

A PRIMAZIA DO PENTECOSTES É DEMONSTRADA NO
MINISTÉRIO DE JESUS (Nota estes sete fatos maravilhosos).
A. Jesus não começou Seu ministério até que Ele fosse
primeiramente ungido pelo Espírito Santo (Lc 3.21-23).
1. Seu batismo no Espírito Santo resultou num ministério
ungido pelo Espírito (Lc 4.1, 14).
B. A unção do Espírito Santo foi o tema central do diálogo
inaugural de Jesus (Lc 4.17-18).
C. Jesus ensinou a Seus discípulos como eles, também, poderiam
ser cheios do Espírito Santo (Lc 11.9-13).
D. O último sermão de Jesus logo antes da Sua crucificação foi
cheio de ensinamento sobre a vinda do Espírito Santo (Jo
14.12-17, 26; 15.26; 16.13-15).
E. O primeiro ato de Jesus depois da Sua ressurreição foi soprar
sobre Seus discípulos e dizer, "Recebam o Espírito Santo" (Jo
20.22).
F. A ordem final de Jesus antes de voltar ao céu foi ordenar Seus
discípulos a esperar pela vinda do Espírito (Lc 24.49; At 1.4-5).
G. A última promessa de Jesus à Sua igreja foi uma promessa de
poder do Espírito (At 1.8).

II.

A PRIMAZIA DO PENTECOSTES É DEMONSTRADA NO
MINISTÉRIO DE PEDRO (Nota estes três fatos significantes).
A. O primeiro sermão de Pedro está cheio de ensinamento sobre
a obra do Espírito (Atos 2.17-18, 33, 38-39).
B. O segundo sermão de Pedro em Atos também contém uma
referência ao Pentecostes (At 3.19).
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C. O sermão de Pedro em Cesárea fala sobre o poder do Espírito
(Atos 10.38) e resultou no Espírito sendo derramado.
III. A PRIMAZIA DO PENTECOSTES É DEMONSTRADA NA AÇÃO
DOS APÓSTOLOS EM SAMARIA (ref. Atos 8.4-17).
A. Faltava um ingrediente no avivamento Samaritano.
1. Muitos foram salvos, curados e libertados de demônios.
2. Mas nenhum tinha sido cheio Espírito (v 4-13).
B. Os apóstolos viram a situação com alarme, então eles
enviaram Pedro e João para remediar a situação (v 14-17).
IV. A PRIMAZIA DO PENTECOSTES É DEMONSTRADA NO
MINISTÉRIO DE PAULO (Nota estes três fatos).
A. A primeira preocupação de Paulo ao chegar à Éfeso era ver os
doze discípulos cheios do Espírito (At 19.1-10).
B. A preocupação contínua de Paulo para com a igreja em Éfeso
era que ela permanecesse cheia do Espírito (Ef 5.18).
C. A primeira preocupação de Paulo na sua última mensagem a
Timóteo era assegurar que ele permanece cheio do Espírito (2
Tm 1.6).
V. COMO NÓS VAMOS RESPONDER A ESTAS VERDADES?
(Nós precisamos nos fazer três perguntas penetrantes).
A. Por que Jesus e os apóstolos estavam tão veementes sobre o
Pentecostes?
1. É o meio principal para o crente viver uma vida Cristã
efetiva.
a. A vida Cristã, do início ao fim, é uma vida vivida pelo
poder do Espírito (Gl 3.3).
2. É o meio principal de a igreja cumprir a Grande Comissão
(At 1.4-8).
B. Como se compara a nossa paixão pelo Pentecostes com a de
Jesus e dos apóstolos?
C. O que nós vamos fazer a respeito disso?
Conclusão e Apelo
1. Vamos nos comprometer a ensinar e pregar a mensagem do
Pentecostes.
2. Venham e recebam o poder do Pentecostes hoje.
[DRM]

195

89 Por Que Receber o Espírito Santo?
O Sermão em uma Sentença: Muitos benefícios vêem às nossas vidas
Cristãs uma vez que temos sido cheios do Espírito Santo.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam batizados no Espírito
Santo.
O Texto: Efésios 5.15-20
Introdução
1. Nestas passagens, Paulo instou os crentes a "serem cheios do
Espírito".
2. Existem pelo menos sete razões bíblicas pelas quais cada um de
nós deveria ser cheio do Espírito hoje:
I.

NÓS TEMOS SIDO ORDENADOS A RECEBER O ESPÍRITO.
A. Em nosso texto, Paulo ordenou os crentes a serem cheios do
Espírito (Ef 5.18).
B. Jesus também ordenou os crentes a serem cheios do Espírito
(Lc 24.49; At 1.4-5).

II.

O ESPÍRITO SANTO TEM SIDO DESIGNADO COMO NOSSO
MESTRE.
A. Mestres efetivos mentoreiam os outros através dos
relacionamentos que eles constroem.
1. O Espírito Santo tem sido enviado como o instrutor e
mentor de cada crente (Jo 14.26).
B. Quando nós recebemos o Espírito Santo...
1. Ele aumenta nossa consciência da vontade de Deus.
2. Ele aumenta nossa sensibilidade à voz de Deus.
3. Ele abre para nós a palavra de Deus.

III. O ESPÍRITO SANTO TEM SIDO DESIGNADO COMO NOSSO
GUIA.
A. Um guia é alguém que conhece o caminho.
1. O Espírito Santo é Este guia Guia (Jo 16.13-15).
B. O Espírito Santo às vezes nos guia através de revelação.
1. Ele conhece a vontade do Pai e a revela a nós.
2. Ele nos guia no ministério (At 13.1-4).
IV. O ESPÍRITO SANTO NOS CAPACITA PARA O SERVIÇO.
A. Jesus precisava do poder do Espírito para realizar Seu
ministério (Lc 4.17-18; At 10.38).
B. Paulo precisava do poder do Espírito para realizar o seu
ministério (2 Co 3.2-6).
C. Se Jesus e Paulo precisavam da capacitação do Espírito, nós
também precisamos (Jo 15.5; At 1.8).
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V. O ESPÍRITO SANTO IRÁ ORAR ATRAVÉS DE NÓS QUANDO
NÓS NÃO SOUBERMOS COMO ORAR.
A. O Espírito acentuará nossa vida de oração (Rm 8.26-27).
B. Ele nos ungirá para orar em nossas línguas nativas e em
línguas que Ele nos dará (1 Co 14.15).
VI. O ESPÍRITO SANTO SERÁ NOSSO CONSOLADOR (Jo 15.26).
A. A palavra no Grego traduzida "Consolador" é paraklete.
1. Significa "alguém chamado ao lado para ajudar".
B. Como nosso Paraklete,
1. O Espírito é nosso Intercessor diante de Deus.
2. O Espírito é uma constante presença que habita em
nossas vidas.
3. O Espírito nos ajudará em cada situação.
C. Para receber a assistência máxima do Pai celestial, cada um de
nós precisa ser cheio do Espírito Santo.
VII. O ESPÍRITO SANTO NOS DARÁ CONVICÇÃO DO PECADO.
A. Uma obra do Espírito é dar convicção aos pecadores dos seus
pecados e atraí-los a Cristo (Jo 6.44; 16.5-8).
B. O Espírito também opera nos corações dos crentes para
convencê-los quando eles se desviam do caminho.
C. É importante, então, que cada um seja cheio do Espírito e que
nós andemos no Espírito cada dia das nossas vidas (Gl 5.16,
24-25).
Conclusão e Apelo
Vem agora e seja cheio do Espírito.
[DN]
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90 Fortalecendo a Nossa
Herança Pentecostal

O Sermão em uma Sentença: Nós, como Pentecostais, precisamos
não perder nossa herança como pessoas de Deus capacitadas pelo
Espírito.
O Propósito do Sermão: Que crentes sejam cheios do Espírito e que
sejam comprometidos a permanecer verdadeiramente Pentecostais
em experiência e prática.
O Texto: Salmos 85.6
Introdução
1. Como Pentecostais, foi-nos entregue uma grande herança.
2. Nós delineamos nossa herança de volta até Atos 1.8 e 2.4.
3. Nós precisamos segurar esta herança Pentecostal.
4. Nós precisamos orar como o Salmista: "Acaso não nos renovarás a
vida, Ó Senhor?" (Salmo 85.6).
5. Vamos olhar nesta grande herança:
I.

NÓS TEMOS UMA GRANDE HERANÇA PENTECOSTAL.
A. A nossa herança Pentecostal começou no Dia do Pentecostes.
1. Os discípulos esperaram e o poder veio (At 2.1-4).
2. O batismo no Espírito Santo, evidenciado por falar em
línguas e resultando em capacitação para testemunhar, é
nossa linda herança Pentecostal (Sl 16.6).
B. Os apóstolos passaram a herança do Pentecostes.
1. Eles a passaram em Samaria (At 8.17-18).
2. Eles a passaram em Cesárea (At 10.44-46).
3. Eles a passaram em Éfeso (At 19.1-16).
C. O poder do Pentecostes foi perdido durante a história da igreja.
1. A igreja perdeu sua ênfase na obra do Espírito.
2. Embora tenha havido despertamentos de vez em quando,
não houve nada como a experiência da igreja primitiva.
D. Nestes últimos dias, o poder do Pentecostes tem sido
restaurado.
1. Começou com o Avivamento de Azusa Street em Los
Angeles, Califórnia, EUA, em 1906 e em outros lugares.
2. Eventualmente se espalhou para a África.
3. Agora está espalhando por todo o continente.
E. Nós nunca devemos esquecer que o poder que veio no
Pentecostes e em Azusa pode ser recebido por nós hoje.

II.

NÓS NÃO DEVERÍAMOS ABANDONAR ESTA HERANÇA.
A. Em anos recentes, nós temos visto nossa herança Pentecostal
enfraquecer.
1. Lamentavelmente, nós temos começado a desviar da
nossa herança.
2. Nós temos tentado nos tornar como os outros.
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B. Este enfraquecimento da nossa herança Pentecostal tem
enfraquecido nossas igrejas.
1. Lembre-se, este poder que tem vindo, também pode ir.
a. Por exemplo, veja Sansão (Jz 16.20).
2. Temos nos tornado vozes ocas?
C. Nós precisamos parar de brincar com nossa herança
Pentecostal.
1. Nós precisamos parar de tirar o Espírito do nosso meio
pelo raciocínio.
2. Nós precisamos parar de importar ensinamentos falsos
para nossas igrejas.
3. Nós precisamos avivar nossas igrejas (Ap 3.2; Sl 119.28).
III. COISAS QUE PRECISAMOS FAZER PARA FORTALECER A
NOSSA HERANÇA PENTECOSTAL.
A. Nós precisamos reverenciar mais uma vez a Palavra de Deus.
B. Nós precisamos viver vidas santas.
C. Nós precisamos respeitar nossos verdadeiros líderes
Pentecostais e o povo de Deus.
D. Nós precisamos avivar a verdadeira pregação Pentecostal.
E. Nós precisamos avivar nosso selo evangelístico.
F. Nós precisamos "Pentecostalizar" nossas Escolas Bíblicas.
G. Nós precisamos contender pela fé Pentecostal (Judas 3).
Conclusão e Apelo
1. A nossa herança Pentecostal é a ênfase na capacitação do Espírito
Santo.
2. Se nós perdermos a nossa herança, nós perderemos nossas almas.
3. Nós precisamos manter o fogo do Pentecostes acesso em nossas
vidas, famílias e igrejas.
4. Vem agora e seja cheio e reenchido do Espírito.
[JI]
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Seção 5

Lições
De
Conferências

91 O Espírito Santo e
A Missão de Deus

O Sermão em uma Sentença: A missão de Deus é remir todas as
nações, e Ele enviou Seu Espírito para nos capacitar a levar a
mensagem de Cristo às nações.
O Propósito do Sermão: Que os ouvintes entendam melhor a missão
de Deus e o papel do Espírito Santo em cumprir a missão de Deus.
O Texto: Atos 1.1-8
Introdução
1. Esta lição responderá duas perguntas importantes:
2. Qual é a missão de Deus?
3. Qual é o papel do Espírito Santo em cumprir aquela missão?
I.

O QUE QUEREMOS DIZER COM O TERMO "MISSÃO DE
DEUS"?
A. A missão de Deus (às vezes chamada a missio Dei) pode ser
definida como o propósito e obra de Deus no mundo em
relação à humanidade.
1. O propósito de Deus é remir e chamar para Si um povo de
cada família, língua, povo e nação na terra (cf. Ap 5.9).
2. Esta missão inclui "todo o mundo" e "cada nação" (Mt
24.14).
3. A missão de Deus está se movendo a um clímax definitivo:
"O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu
Cristo, e ele reinará para todo sempre" (Ap 11.15).
B. Desde o início, tem sido o plano de Deus remir todas as
nações.
1. Deus criou Adão (e então toda a humanidade) na Sua
imagem (Gn 1.27); então, Deus tem um interesse de amor
por toda a humanidade (Jo 3.16).
2. Quando Adão pecou, toda a humanidade caiu junto com
ele (Gn 3.6; Rm 5.12); então, todo povo precisa de um
Redentor (2 Co 5.14-15).
3. Deus prometeu abençoar "todas as nações" através da
semente de Abraão (Gn 12.3), quer dizer, através de Jesus
o Redentor (Gl 3.16).
4. A Bíblia inteira revela e elabora este plano.
C. Como o "povo missionário de Deus", nós temos sido chamados
para nos juntar a Deus na Sua missão (Jo 20.21-22).

II.

A NATUREZA MISSIONÁRIA DE DEUS.
A. Quando nós pensamos em missões, nós freqüentemente
pensamos na Grande Comissão.
1. Leia Mt 28.18-20 (cf. Mc 16.15-16; Lc 24.46-49).
2. Mesmo que isto seja importante, nosso entendimento da
missão de Deus precisa ir mais fundo.
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B. Deus, por Sua própria natureza, é um Deus missionário e
porque Ele é um Deus missionário...
1. Ele criou a humanidade na Sua imagem.
2. Ele deu a Bíblia para Se revelar a humanidade.
3. Ele levantou e chamou Israel para ser uma luz para
nações.
4. Ele enviou Seu Filho, Jesus, para morrer pelos pecados de
todo o povo de todas as nações (2 Co 5.15; 1 Jo 4.14).
5. Ele enviou a Sua igreja ao mundo para pregar as boas
novas a todas as nações (Jo 20.22).
6. Ele enviou Seu Espírito para capacitar a Sua igreja a
testemunhar a todas as nações antes que Cristo volte (Lc
24.46-49).
III. O ESPÍRITO SANTO É UM ESPÍRITO MISSIONÁRIO.
A. Este fato é visto em toda a Escritura.
1. É visto no ministério de Jesus (Lc 4.17-18; 10.38).
2. É visto mais claramente no livro de Atos (At 1.8).
B. Se como o povo missionário de Deus, nós vamos participar
efetivamente na missão de Deus, nós, e cada membro das
nossas igrejas, precisamos ser capacitados pelo Espírito.
1. Os últimos dois mandamentos de Jesus
a. Pregar a todas as nações (At 1.8b).
b. Ser capacitado pelo Espírito (At 1.8a).
2. Nossa tarefa missionária acerca o Espírito Santo.
a. Conseguir um entendimento claro do propósito
missionário do batismo do Espírito Santo (At 1.8).
b. Experimentar pessoalmente o poder do Espírito.
c. Pregar e ensinar efetivamente sobre a obra do Espírito
em capacitar a igreja para completar a missão de
Deus.
Conclusão e Apelo
Vamos nos comprometer a ser capacitados pessoalmente pelo Espírito
e levar as nossas igrejas a serem capacitadas pelo Espírito a fim de
avançar efetivamente a missão de Deus no lar e ao redor do mundo.
[DRM]
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O Batismo no Espírito Revivido

O Sermão em uma Sentença: Se nós vamos completar a Grande
Comissão, nós precisamos parar de negligenciar o batismo no
Espírito e começar a enfatizá-lo de novo até que cada crente esteja
cheio do Espírito.
O Propósito do Sermão: Chamar a igreja a visitar e enfatizar
novamente esta experiência negligenciada. Também, uma
chamada para entender de uma forma certa o propósito do batismo
no Espírito como sendo capacitação para testemunho missionário.
O Texto: Atos 1.8
I.

O PROPÓSITO DO BATISMO NO ESPÍRITO.
A. Atos 1.8 revela claramente que o propósito do batismo no
Espírito é capacitar crentes para testemunho efetiva.
B. Atos nos mostra o efeito do batismo no Espírito em ação.
C. O dom do Espírito Santo é disponível para cada crente para
capacitá-lo como testemunhas de Cristo (At 2.38-39).

II.

UM PROBLEMA: O BATISMO DO ESPRITO NEGLIGENCIADO.
A. As estatísticas indicam uma diminuição na ênfase do batismo
no Espírito nas Assembléias de Deus na África.
B. Isto é um problema sério.
1. O propósito do batismo no Espírito é capacitação para
cumprir a Grande Comissão.
2. Menos e menos do nosso povo está sendo cheio com o
Espírito.
3. Pergunta: Como iremos alcançar efetivamente os
perdidos?
C. Várias coisas poderiam estar causando esta situação
alarmante:
1. Uma mudança de foco da missão de Deus para nossa
prosperidade.
2. Pressão de parecer evangélica e tradicional.
3. Uma tendência de começar a depender de esforços
humanos em vez de do poder do Espírito.
D. Não vamos ser tolos como os Gálatas (Gl 3.1-5).
1. Se nós ignoramos o dom do Espírito Santo, nós estamos
ignorando o próprio poder de Deus para salvar o mundo.
2. Na luz do propósito e do problema, nós precisamos
começar a enfatizar de novo o batismo no Espírito.

III. UM APELO A ENFATIZAR O BATISMO NO ESPÍRITO.
A. Nós precisamos experimentar um novo derramamento do
Espírito.
1. Para isto acontecer, nós precisamos...
a. Começar a buscar o dom em oração.
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b.

Começar a pregar e a ensinar regularmente sobre o
assunto.
c. Encorajar cada pessoa nas nossas igrejas a receber.
2. Uma igreja Pentecostal não pode sobreviver sem
avivamento.
B. Toda a Escritura nos chama a enfatizar o batismo no Espírito.
1. O Velho Testamento antecipava a necessidade da
capacitação do Espírito e profetizou a experiência como
sendo para todos os crentes (Nm 11.25-29; Zc 4.6; Joel
2.28-29).
2. Nos evangelhos, Jesus modelou, prometeu e ordenou o
batismo no Espírito (Mt 12.28; Lc 3.21-22; 4.1-2, 14-19;
24.49; At 1.4-8).
3. Em Atos e nas Epístolas, a igreja primitiva experimentou e
enfatizou o batismo no Espírito para todos (At 2.38-39;
8.15-17; 19.1-6).
C. Alguns hoje dizem que o batismo no Espírito foi somente para a
igreja primitiva.
1. Obviamente eles não entendem o propósito da experiência.
2. A igreja primitiva precisou do Espírito para ser testemunha
poderosa de Cristo.
3. Nós precisamos do Espírito hoje pela mesma razão.
D. A necessidade do mundo hoje nos chama para enfatizar o
batismo no Espírito.
IV. UM PLANO PARA NOS AJUDAR A FOCALIZAR NOVAMENTE
NO BATISMO NO ESPÍRITO.
A. Nós precisamos estar convictos da necessidade de retornar a
uma ênfase regular nesta experiência negligenciada.
B. Nós precisamos nos comprometer para pessoalmente
buscarmos a plenitude contínua do Espírito em nossas vidas.
C. Nós precisamos nos comprometer a orar para o derramamento
do Espírito e para uma visão crescente da missão de Deus.
D. Nós precisamos nos comprometer a pregar e a ensinar
regulamente sobre o Espírito Santo e missões.
E. Nós precisamos nos comprometer a sermos testemunhas no
poder do Espírito Santo.
Conclusão e Apelo
1. Vamos vir e buscar ser reenchido do Espírito.
2. E vamos nos comprometer a ajudar todos os crentes a receberem o
poder do Espírito e a começarem a testemunhar para Cristo.
[MT]
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O Que Significa Ser Pentecostal

O Sermão em uma Sentença: Nós todos precisamos nos entregar para
sermos verdadeiros Pentecostais como apresentado no livro de Atos.
O Propósito do Sermão: Que Cristãos se entreguem para se tornarem
verdadeiros Pentecostais, e que eles levem outros a fazer o
mesmo.
Introdução
1. Qual é a sua visão do Pentecostalismo?
2. Existem visões rivais do que significa ser Pentecostal.
a. Pentecostais de bênção pessoal.
b. Pentecostais que olham para traz.
c. Pentecostais de adoração e louvor.
d. Pentecostais domesticados.
e. Pentecostais espectadores.
f. Pós-pentecostais.
g. Pentecostais autênticos.
3. Vamos olhar em Atos para descobrir uma definição do
Pentecostalismo autêntico.
a. Atos não é somente um livro de história.
b. É o manual para a vida e a prática do Pentecostal.
c. O autêntico Pentecostalismo como definido na Bíblia é um
movimento missionário popular dos últimos dias capacitado
pelo Espírito.
4. Ser um verdadeiro Pentecostal significa quatro coisas:
I.

II.

Ser um verdadeiro Pentecostal significa que:
NÓS PROCLAMAMOS A MESMA MENSAGEM COMO FEZ A
IGREJA DO LIVRO DE ATOS.
A. No centro do verdadeiro Pentecostalismo há uma mensagem –
o evangelho.
1. Quer dizer, a mensagem de Jesus.
2. No livro de Atos, às vezes, isto é chamado de a kerygma.
a. A palavra no Grego significa "proclamação".
b. Quer dizer, o conteúdo da pregação em Atos.
B. Os Pentecostais primitivos a chamaram de o "Evangelho Pleno"
(Quatro pilares):
1. Jesus salva.
2. Jesus cura.
3. Jesus batiza no Espírito Santo.
4. Jesus está voltando.
C. Infelizmente, muitos ditos Pentecostais hoje estão
comprometendo o evangelho.
Ser um verdadeiro Pentecostal significa que:
NÓS COMPARTILHAMOS A MESMA MISSÃO COM A IGREJA
DO LIVRO DE ATOS.
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A. Esta missão é declarada mais claramente em Atos 1.8: "Serão
minhas testemunhas... até os confins da terra".
B. Três crenças sagradas que impulsionaram os Pentecostais
primitivos a pregarem o evangelho aos confins da terra:
1. Jesus poderia vir a qualquer momento.
2. Nós temos sido comissionados a alcançarmos as nações
com o evangelho antes que Ele volte.
3. O Pentecostes nós dá o poder que precisamos para
realizarmos a obra.
Ser um verdadeiro Pentecostal significa que:
III. NÓS ABRAÇAMOS A MESMA EXPERIÊNCIA COMO A IGREJA
DO LIVRO DE ATOS.
A. O Pentecostalismo é uma rebelião contra a ortodoxia morta.
B. Que experiências nós descobrimos no livro de Atos?
1. O novo nascimento – uma experiência poderosa que
transforma a vida.
2. A santidade de vida.
3. Encontros com Deus.
4. A experiência que define – o batismo no Espírito Santo.
C. Como os Pentecostais definem o batismo no Espírito:
1. Uma experiência espiritual poderosa para todos os crentes.
2. Separada da salvação.
3. Cujo propósito é capacitação para uma missão.
4. E é evidenciada por falar em línguas.
D. Esta formulação doutrinária tem arremessado a igreja
Pentecostal para ao redor do mundo.
Ser um verdadeiro Pentecostal significa que:
IV. NÓS UTILIZAMOS AS MESMAS METAS COMO FEZ A IGREJA
DO LIVRO DE ATOS.
A. Discute: "O que tornou a igreja primitiva tão bem sucedida?
B. Ela usava as seguintes metas:
1. Uma proclamação do evangelho poderosa, ungida pelo
Espírito.
2. Uma demonstração do poder e da presença de Deus
através de sinais que a seguia.
3. O estabelecimento de igrejas missionárias capacitadas
pelo Espírito.
Conclusão e Apelo
1. Você realmente é um Pentecostal?
2. Você deseja ser?
3. Vamos nos comprometer ser Pentecostais autênticos.
[DRM]
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O Pentecostes e a Próxima Geração

O Sermão em uma Sentença: A experiência do batismo no Espírito
Santo precisa ser passada adiante para nossos jovens e crianças.
O Propósito do Sermão: Motivar pastores, pais e líderes da igreja a
assegurar que a próxima geração estará cheia do Espírito.
O Texto: Joel 2.28; Atos 2.17, 38-39.
Introdução
1. Numa corrida de revezamento, passar adiante o bastão é um
momento crítico que pode mudar completamente o resultado da
corrida.
2. Esta lição é sobre o passar adiante do bastão do Pentecostes.
I.

UMA PROMESSA: PARA OS JOVEMS COMO PARA OS
VELHOS (Joel 2.28; At 2.17).
A. A profecia de Joel e seu cumprimento em Atos mostram que o
dom do Espírito é para os jovens como para os velhos.
1. Inclui os filhos e as filhas, jovens e velhos.
2. Atos 2.38-39 mostra claramente um passo de geração.
B. Deus quer que cada crente receba o Espírito: "Derramarei do
meu Espírito sobre toda a carne (ou) todo o povo" (At 2.17).
C. Jesus disse que "o reino de Deus pertence a tais como estas"
(Lc 18.15-16).
1. Se o reino de Deus pertence às crianças, porque a
promessa do Pai não seria para elas?
D. Crianças, também, podem experimentar o batismo no Espírito
Santo.
1. Nós deveríamos ensiná-los sobre a experiência, e então
também orar com elas para que possam receber o Espírito
Santo.
2. João Batista foi "cheio do Espírito Santo desde antes do
seu nascimento" (Lc 1.15).
3. Enquanto João Batista foi único, ainda é verdade que
nenhuma criança é jovem demais para ser cheia do
Espírito.

II.

A RESPONSABILIDADE: PASSAR ADIANTE O PENTECOSTES
PARA A PRÓXIMA GERAÇÃO.
A. Na história da igreja, muitas verdades importantes têm sido
perdidas por períodos de tempo porque elas não foram
passadas adiante.
B. Leia: Deuteronômio 4.9
1. Se não cuidarmos, nós poderemos permitir que o poder e a
experiência da presença de Deus "apartem do seu
coração".
2. Mas como podemos passar adiante o que temos deixado
apartar dos nossos corações?
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3.

A nossa responsabilidade para com as nossas crianças
começa por manter a vibração da nossa própria
experiência com o Espírito Santo.
C. Deuteronômio 6.1-2, 7: Moisés enfatizou a importância de
passar adiante para a próxima geração a verdade da palavra
de Deus para que desfrutassem da bênção e dos benefícios do
andar com Deus.
1. O lar é o lugar mais efetivo para treinar as crianças.
2. Os pais têm a responsabilidade de impressionar estas
coisas nas suas crianças.
D. Nós também precisamos apresentar o dom às crianças que
vem a igreja, mas cujos pais não são Cristãos.
1. Que impressão maior poderia ser feita numa criança do
que ela experimentar o poder e a presença do Espírito de
Deus?
III. UM ALERTA: SE A PRÓXIMA GERAÇÃO NÃO FOR CHEIA DO
ESPÍRITO SANTO, A IGREJA PENTECOSTAL MORRERÁ.
A. Nós precisamos, com propósito, levar os nossos jovens e
crianças ao batismo no Espírito Santo.
1. Discute Juízes 2.10-13.
2. Não pense que somente porque as crianças e jovens estão
na igreja hoje, isso fará com que eles cresçam e sirvam o
Senhor fielmente.
B. Se nós queremos ver a próxima geração envolvida na missão
de Deus, ela precisa do poder do Espírito Santo.
1. As crianças e os jovens podem ser testemunhas agora
mesmo.
2. Lembre-se, o propósito principal do batismo no Espírito
Santo é poder para testemunhar (At 1.8).
IV. UM PLANO: O QUE PRECISAMOS FAZER É PASSAR ADIANTE
O PENTECOSTES PARA A PRÓXIMA GERAÇÃO.
A. Nós precisamos ensinar a próxima geração sobre o Espírito
Santo.
B. Nós precisamos orar para a próxima geração para receber o
Espírito.
C. Nós precisamos treinar os pais a como ensinar seus filhos a
serem cheios do Espírito.
D. Nós precisamos oferecer oportunidades para a próxima
geração ser cheia do Espírito Santo.
Conclusão e Apelo
1. Que não seja dito que a nossa geração falhou em levar a próxima
geração ao Pentecostes.
2. Vem e se compromete a passar adiante o bastão do Pentecostes.
[MT]
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As Mulheres e
o Avivamento Pentecostal

O Sermão em uma Sentença: As mulheres são essenciais no plano de
Deus para edificar a Sua igreja no poder do Espírito e, então,
precisam se envolver.
O Propósito do Sermão: Motivar as mulheres a serem cheias do
Espírito e a se envolverem em trazer o avivamento Pentecostal à
igreja.
Introdução
Quanto se fala em trazer o avivamento Pentecostal à igreja...
I.

AS MULHERES SÃO IMPORTANTES.
A. Em toda a Escritura, as mulheres eram importantes na obra de
Deus.
1. Antes do Pentecostes, elas eram importantes.
a. Débora foi uma profetiza e uma juíza em Israel.
b. Maria concebeu pelo Espírito Santo (Lc 1.35).
c. Isabel profetizou (Lc 1.41-45).
d. Maria profetizou (Lc 1.46-55).
e. Ana profetizou sobre Jesus (Lc 2.36-38).
2. As mulheres receberam o Espírito no Pentecostes (At
1.14).
3. Priscila foi uma ministra capacitada pelo Espírito junto com
seu marido (At 18.26).
a. Ela levou Apolo à experiência do batismo no Espírito
Santo.
4. As quatro filhas solteiras de Filipe eram profetizas.
B. As mulheres têm sido importantes no avanço do
Pentecostalismo ao redor do mundo.
1. As mulheres compartilharam na liderança de Azusa Street.
2. Muitas vezes as mulheres lideravam o avanço missionário.
a. Agnes Osmond foi a primeira pessoa a falar em
línguas no Derramamento de Topeka.
b. Muitas mulheres saíram de Azusa como implantadoras
de igrejas, evangelistas, pastoras e missionárias.
C. As mulheres serão essenciais em trazer o Pentecostes à África.

II.

AS MULHERES SÃO NECESSÁRIAS.
A. As mulheres representam mais do que metade das AD na
África.
B. Deus tem dado a elas dons e talentos especiais.
1. Ele tem lhes dado determinação.
2. Ele tem lhes dado compaixão.
3. Ele tem lhes dado sensibilidade ao Seu Espírito.
C. As mulheres têm oportunidades únicas para compartilhar o
evangelho.
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1.
2.

Elas podem ir à lugares que são difíceis para os homens.
Elas podem falar uma para a outra acerca de assuntos
sensíveis.

III. AS MULHERES PRECISAM SE ENVOLVER.
A. As mulheres precisam conseguir um entendimento claro (e
bíblico) da experiência do batismo no Espírito Santo.
1. No Pentecostes...
a. As mulheres receberam a mesma ordem que os
homens: "Espera pelo Espírito" (At 1.4).
b. Elas receberam a mesma promessa (At 1.8).
c. Elas tiveram a mesma experiência (At 2.4).
d. Para o mesmo propósito (At 1.8; 2.18-19), quer dizer,
para serem testemunhas de Cristo aos perdidos.
2. Falar em línguas tem muitos benefícios para o Cristão
cheio do Espírito, porém não é o propósito do batismo no
Espírito Santo.
3. O propósito principal do batismo no Espírito é poder para
testemunhar.
B. As mulheres precisam ter uma experiência genuína com o
Espírito.
1. Vem com o desejo sincero de servir Cristo melhor.
2. Deixa para traz o desejo de "ser visto". (Humilhai-vos
perante Deus... e Ele o exaltará. 1 Pe 5.6).
3. Saiba que Deus lhe dará o desejo do seu coração.
C. Como podem as mulheres se envolver em trazer o Pentecostes
à África?
1. Entender o que é a missão de Deus (Lc 24.46-49).
2. Obedecer à ordem de Cristo de serem cheias do Espírito.
3. Aproveitar as oportunidades que o Senhor está lhe dando
de testemunhar dEle.
a. Não tenha medo se Deus lhe chamar para pregar.
b. Ele abrirá a porta para você e lhe equipará.
c. Deus chamará outras mulheres para um ministério de
oração, serviço, etc..
4. Todos têm sido chamados para ser testemunhas de Cristo.
5. Mulheres de Deus, vamos nos levantar no poder do Espírito
e ser tudo aquilo que Cristo tem nos chamado a ser.
Conclusão e Apelo
Vem e se compromete a ser um instrumento de Deus em trazer o
avivamento Pentecostal para sua igreja e para a África.
[SM]
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A Escola Bíblica Pentecostal

O Sermão em uma Sentença: Nossas escolas bíblicas precisam ser
verdadeiramente Pentecostais para a igreja servir efetivamente na
missão de Deus.
O Propósito do Sermão: Que administradores e professores entendam
como é aparência de uma escola bíblica Pentecostal e, então,
busquem tornar suas escolas verdadeiramente Pentecostais e
verdadeiramente missionárias.
O Texto: Mateus 28.19-20; João 14.12, 15-18, 26
Introdução
1. Nós precisamos assegurar que nossas escolas bíblicas são
verdadeiramente Pentecostais.
2. Quatro elementos chaves de uma verdadeira escola bíblica
Pentecostal.
I.

A MISSÃO DE UMA ESCOLA BÍBLICA PENTECOSTAL.
A. Nós definimos nossa missão e alvos a fim de fornecer uma
medida para nos manter no caminho certo.
B. A missão principal da escola bíblica Pentecostal é ajudar a
igreja a cumprir a missão de Deus.
C. Os alvos da escola bíblica Pentecostal incluem o seguinte:
1. Manter a igreja Pentecostal.
a. Os Educadores Pentecostais são "guardiães da fé".
b. A igreja precisa ter o poder do Espírito para cumprir a
missão de Deus.
2. Cumprindo a Grande Comissão.
a. Treinamento é parte da Grande Comissão (Mt 28.20).
b. Nós precisamos aprender a treinar "numa maneira
Pentecostal".
3. Mantendo a igreja bíblica.
a. A experiência e a prática Pentecostal precisam ser
baseadas firmemente na sã interpretação da Escritura.
4. Produzindo ministros do evangelho como Cristo.
5. Multiplicando obreiros para a seara.

II.

O GÊNIO DE UMA ESCOLA BÍBLICA PENTECOSTAL.
A. "Gênio" se refere ao espírito ou cultura de uma comunidade.
B. A escola bíblica Pentecostal precisa cultivar uma "cultura do
Espírito".
1. O Espírito precisa estar presente em cada aula e atividade.
2. Esta cultura não acontece por acaso; precisa ser criada
deliberada e intencionalmente e mantida.
C. A escola bíblica Pentecostal também precisa desenvolver uma
"cultura de missões".
1. Para criar uma cultura de missões requer um entendimento
claro da missão de Deus e um comprometimento com ela.
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2.

Deus "concede o Espírito Santo aos que lhe obedecem" (At
5.32), quer dizer, aqueles que se envolvem na Sua missão.
3. Sem um comprometimento com a missão de Deus, nosso
treinamento se torna meramente acadêmico, e nossas
instituições existem somente para o propósito de dar
diplomas e produzir clérigos "profissionais" que não atuam
na edificação do reino de Deus.
D. Líderes precisam criar e manter uma cultura do Espírito.
III. O CURRÍCULO DA ESCOLA BÍBLICA PENTECOSTAL.
A. A escola precisa ter um Currículo Pentecostal.
1. "Currículo" inclui tudo que nós fazemos e ensinamos na
escola.
2. O currículo é Pentecostal somente se endereçar
completamente assuntos Pentecostais.
B. Nós podemos "Pentecostalizar" nosso currículo endereçando
os seguintes assuntos:
1. O programa enfatiza o Espírito Santo?
2. Quantos cursos tratam especificamente com o Espírito
Santo?
3. O currículo treina ministros para serem verdadeiros
Pentecostais em entendimento, experiência, e prática no
mundo real?
4. Nós precisamos mover nossos alunos além da teoria.
C. O fator mais importante no treinamento Pentecostal é o
Professor Pentecostal.
1. Currículo é mais do que somente o que é ensinado de
livros.
2. A grande influência nos alunos vem das vidas dos
professores.
3. Escolas bíblicas precisam ter professores cheios do
Espírito que entendem como ensinar e ministrar no poder
do Espírito como Jesus fez.
IV. A VIDA ESPIRITUAL DA ESCOLA BÍBLICA.
A. A Escola Bíblica Pentecostal deveria ser um lugar onde o
Espírito de Deus é manifesta.
B. Nossos cultos de capela deveriam ser dominados pela
presença do Espírito e focalizados em cumprir a missão de
Deus.
1. Dons espirituais e disciplina precisam ser desenvolvidos.
2. A atmosfera deveria ser dominada por oração.
Conclusão e Apelo
Vamos nos comprometer a desenvolver e manter escolas bíblicas
verdadeiramente Pentecostais.
[JE]
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97 Como Pregar sobre o
Batismo no Espírito

O Sermão em uma Sentença: Você pode pregar poderosamente e
com eficácia sobre o batismo no Espírito Santo.
O Propósito do Sermão: Que ministros e obreiros Cristãos possam
saber como pregar com eficácia sobre o batismo no Espírito Santo.
Introdução
1. No dia do Pentecostes, Pedro pregou a primeiro sermão da era
Cristã (At 2.14-17, 32-33, 37-39; então 47b).
2. Embora fosse um ambiente evangelístico, ele tratou do batismo no
Espírito Santo.
a. 10 de 25 versos (40% do sermão) tratam do assunto.
b. A mesma ênfase continuou no seu segundo sermão (At 3.1921).
3. Esta mensagem: Como pregar sobre o batismo no Espírito Santo.
I.

A IMPORTÂNCIA DE PREGAR SOBRE O BATISMO NO
ESPÍRITO SANTO.
A. É verdade, "você recebe aquilo pelo qual você prega".
B. Algumas conseqüências negativas de negligenciar tal
pregação.
1. Crentes não são cheios do Espírito, por isso...
a. Eles estão abertos para ataques do inimigo.
b. Eles não são testemunhas efetivas.
2. A vida da igreja se torna insípida (sal sem sabor!).
a. As Missões param.
C. Razões para a negligência...
1. Falta de entendimento e convicção...
a. Acerca da importância, propósito e natureza do
batismo no Espírito.
b. Acerca da missão de Deus e da nossa
responsabilidade.
2. A teologia e a experiência vão à deriva...
a. Porque nós não cremos mais fortemente no batismo no
Espírito, nós não pregamos sobre o assunto.
b. Porque nós não pregamos mais sobre o assunto,
poucos são cheios.
c. Porque poucos são cheios, nós não cremos mais
fortemente na experiência.
d. Então nós vamos à deriva longe da experiência e
prática Pentecostal.
3. Medo de fracasso: Os pastores temem que o povo não seja
cheio e que será envergonhado, por isso eles evitam
pregar sobre o batismo no Espírito Santo.
4. Falta de competência.
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a.

Pastores nunca têm realmente aprendido como pregar
efetivamente sobre o assunto e como orar com as
pessoas para receberem o Espírito.
b. Então eles evitam o assunto.
D. Os benefícios potenciais de pregar sobre o batismo do Espírito
no contexto de missões.
1. Crentes começarão a entender, desejar e ser cheios.
2. A igreja irá crescer e amadurecer.
3. A igreja será capacitada e inspirada para se envolver em
missões.
E. Todos nós somos responsáveis pessoalmente para pregar
sobre o batismo no Espírito Santo (1 Co 9.16).
II.

COMO PREGAR EFETIVAMENTE SOBRE O BATISMO NO
ESPÍRITO SANTO.
A. A prioridade no nosso pensamento precisa ser do nosso povo
ser cheio do Espírito e capacitado como testemunhas.
B. Três características de um sermão efetivo.
1. Clareza: Você explica claramente o que você quer dizer.
2. Fé: Você prega crendo que Deus irá operar.
3. Equilíbrio: Você equilibra ousadia com humildade.
C. Quando você prega sobre o batismo no Espírito Santo, mantêm
estes três alvos em mente:
1. Você está tentando despertar desejo nos corações das
pessoas para serem cheias do Espírito (Mt 5.6; Jo 7.37).
2. Você está pregando para inspirar fé nos corações das
pessoas para serem cheias do Espírito (Jo 7.38; Gl 3.2,
14).
3. Você está tentando dar entendimento claro ao povo.
a. Da própria experiência.
b. De como receber o Espírito.
c. Do que esperar quando eles vêm para receber.
D. Acerca do apelo.
1. Sempre dá um apelo.
2. Seja positivo.
3. Espera resultados.

Conclusão e Apelo
Deus lhe usará para guiar o povo ao batismo no Espírito Santo.
[DRM]
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98

Orando Com os Crentes
Para Receberem o Espírito

O Sermão em uma Sentença: Você pode ser efetivo em orar com
crentes para receberem o Espírito Santo.
O Propósito do Sermão: Ajudar os crentes cheios do Espírito a
entender o que eles podem fazer para ajudar outros crentes
receberem o Espírito Santo e a inspirá-los a orar com outros para
receberem.
I.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.
A. Quem pode ser cheio do Espírito Santo?
1. Qualquer pessoa que tem nascido de novo.
B. Quem pode orar para outros serem cheios do Espírito?
1. Qualquer pessoa que tem sido cheia do Espírito.
2. O requerimento principal em levar os outros à experiência é
o desejo de ver os outros abençoados e usados por Deus.
C. O contexto bíblico apropriado para receber o Espírito Santo.
1. Quem busca deveria entender e ser comprometido à
missão de Deus (At 5.32).
2. Quem busca precisa ter fome por Deus (Mt 5.6; Jo 7.37).
3. Quem busca precisa exercitar fé (Gl 3.5, 14).
4. Você precisa orar: Em Atos, o Espírito é sempre recebido
no contexto da oração.

II.

O PROCEDIMENTO: COMO ORAR COM ALGUÉM PARA SER
CHEIO DO ESPÍRITO SANTO (Três passos).
A. Passo 1: A Entrevista.
1. Encoraja o candidato dizendo que ele está fazendo a coisa
certa, e que Deus Se alegra nele.
2. Inspira a fé do candidato. Diz...
a. "Este será um dos maiores dias da sua vida."
b. "Deus tem algo muito especial para você".
3. Dá instruções com dois alvos em mente: inspirar fé
expectante e trazer entendimento claro.
a. Como inspirar fé expectante no coração de quem busca:
1) Diz para ele o que Jesus disse: "Pedir e lhe será
dado..." (Lc 11.9, 13).
2) Diz: "Isto significa que quando você pedir, Deus
lhe dará o Espírito Santo" (Lc 11.9-10).
b. Como trazer quem busca para um entendimento claro:
1) Diz à pessoa exatamente o que você vai fazer.
2) Deixa quem busca saber exatamente o que
esperar.
3) Exemplo de oração: "Nós vamos fazer duas
orações. Primeiro, nós vamos pedir a Deus para
nos encher com o Espírito Santo. Quando assim
fizermos, Deus irá responder e Ele nos dará Seu
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Espírito. Em seguida, nós vamos tomar um passo
de fé e receber o Espírito Santo. Nós vamos orar:
'No nome de Jesus, eu recebo o Espírito Santo".
Quando você fizer esta oração, creia no seu
coração e sentirá Seu Espírito lhe enchendo.
Então você começará a falar enquanto o Espírito
inspirar numa língua que você nunca aprendeu.
B. Passo 2: Compromisso em Oração.
1. Leva a pessoa que busca a pedir em fé (Lc 11.9, 13).
a. Exemplo de oração: "Senhor, eu venho para ser cheio
do Espírito Santo... Não existe nada que desejo mais...
Você tem prometido que todo mundo que pedir,
recebe... eu estou pedindo e eu espero receber... dáme o Espírito Santo". Então diz a ele:
b. "Sente a Presença de Deus vindo sobre você".
2. Leva ele a receber pela fé (Lc 11.10; Mc 11.24).
a. Diz a ele, "Este é um passo de fé ousada".
b. "Senhor, no nome de Jesus, eu recebo o Espírito
Santo".
c. "Agora, recebe pela fé... sente a presença do Espírito
por dentro".
3. Encoraja quem busca a confessar com fé (At 2.4).
a. Sente a presença do Espírito por dentro.
b. Confessa de onde você sente a presença de Deus!
4. Se necessário, repete o procedimento.
a. Aponta como eles podem responder melhor o Espírito.
C. Passo 3: Direção após a oração.
1. Se eles são cheios do Espírito, fala para eles sobre:
a. Começar a testemunhar de Cristo imediatamente.
b. Como sua nova vida no Espírito precisa ser mantida.
2. Se eles não são cheios, encoraja-os dizendo:
a. "Não fica desencorajado. Continua buscando; em
breve você será cheio. Jesus prometeu!"
b. Talvez eles gostariam de orar de novo.
III. OUTRAS CONSIDERAÇÕES.
A. Aprende o que a Bíblia diz sobre o assunto estudando a
palavra de Deus, especialmente o livro de Atos.
B. Não seja preguiçoso demais espiritualmente para orar com as
pessoas.
C. Quando orar com pessoas receberem, vigia o nível de sua
intensidade. Seja positivo e intenso, mas não seja insistente.
Conclusão e Apelo
Não existe algo mais satisfatório do que ajudar as pessoas a
experimentar as bênçãos de Deus.
[DRM]
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Implantando Igrejas Missionárias
Capacitadas pelo Espírito

O Sermão em uma Sentença: Nós precisamos ser intencionais sobre
implantar igrejas missionárias capacitadas pelo Espírito.
O Propósito do Sermão: Que implantadores de igrejas saibam como
implantar igrejas que estão cheias do Espírito Santo e focadas na
missão de Deus.
Introdução
1. Cristo tem nos chamado para implantar igrejas.
2. Uma pergunta importante: Que tipo de igrejas nós queremos
implantar?
a. Igrejas fracas e dependentes?
b. Sugiro que nós implantemos "Igrejas missionárias capacitadas
pelo Espírito!"
3. Onde encontraríamos um modelo?
a. O livro de Atos!
I.

O MODELO DE ATOS: IGREJAS MISSIONÁRIAS
CAPACITADAS PELO ESPÍRITO.
A. Atos 1.8 é o verso chave do livro de Atos.
1. Este verso sugere duas características do tipo de igrejas
que Jesus queria implantadas.
a. Elas são capacitadas pelo Espírito.
b. Elas são focadas na missão de Deus.
2. Quando nós implantamos estas igrejas, deveríamos
intencionalmente implantar igrejas missionárias
capacitadas pelo Espírito.
a. Estas são o tipo de igrejas que em breve seriam
capazes de implantar outras igrejas missionárias
capacitadas pelo Espírito.
b. Esta estratégia produzirá uma "multiplicação
espontânea de igrejas".
B. Como Paulo, nós deveríamos implantar igrejas em localidades
chaves.
1. Exemplos: Atenas, Coríntios, Éfeso.
2. Porém, qual é o sentido, se as igrejas que implantamos
não têm a vitalidade Espiritual para se reproduzir?
C. Ao implantar igrejas missionárias capacitadas pelo Espírito,
seguimos o padrão bíblico.
1. Jesus mesmo implantou uma igreja assim (At 1.8).
2. Os apóstolos insistiram em implantar igrejas missionárias
capacitadas pelo Espírito.
a. A preocupação dos apóstolos em Samaria (At 8.1718).
b. A estratégia de Paulo em Éfeso (At 19.1-10).
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II.

A IMPORTÂNCIA DE INTENCIONALIDADE EM IMPLANTAR
IGREJAS MISSIONÁRIAS CAPACITADAS PELO ESPÍRITO.
A. Nós estamos errados em concluir que:
1. Porque nós somos as Assembléias de Deus,
automaticamente implantamos igrejas Pentecostais.
2. Porque as AD é uma comunhão missionária, nós estamos
automaticamente implantando igrejas missionárias.
3. Estamos errados em pensar desta forma.
B. Ao implantar novas igrejas, nós precisamos mover com
intencionalidade.
1. Cada decisão precisa ser deliberada.
2. Cada ação precisa ser intencional.
3. Todos deveriam estar focados em produzir um resultado
predeterminado: Igrejas missionárias capacitadas pelo
Espírito.

III. UMA ESTRATÉGIA PARA IMPLANTAR IGREJAS
MISSIONÁRIAS CAPACITADAS PELO ESPÍRITO.
A. Visiona o tipo de igreja que você deseja implantar.
1. Uma igreja focada na missão de Deus.
2. Uma igreja que irá implantar outras igrejas.
3. Uma igreja capacitada pelo Espírito Santo.
B. Toma passos definitivos para assegurar que uma igreja assim
surja.
1. Uma igreja capacitada pelo Espírito Santo: (Discute na
aula: Pergunta: "Quais passos deveríamos tomar para
assegurar que a igreja que implantamos é capacitada pelo
Espírito?")
2. Uma igreja que em breve implantará outras igrejas:
(Discute na aula: Pergunta: "Quais passos deveríamos
tomar para assegurar que a igreja que implantamos em
breve estará implantando outras igrejas?")
3. Uma igreja que está focada na missão de Deus: (Discute
na aula: Pergunta: "Quais passos deveríamos tomar para
assegurar que nossa igreja está envolvida no programa
missionário da igreja nacional?")
Conclusão e Apelo
Vamos sair e iniciar centenas de igrejas missionárias capacitada
pelo Espírito.
[DRM]
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100

Liderando uma Igreja Local
a um Avivamento Pentecostal

O Sermão em uma Sentença: É essencial que cada igreja experimente
um avivamento Pentecostal e se ocupe em ganhar os perdidos para
Cristo.
O Propósito do Sermão: Encorajar pastores a liderar suas igrejas ao
avivamento Pentecostal e lhes dar um plano para como realizar isto.
Introdução
1. Uma igreja Pentecostal não pode sobreviver como uma verdadeira
igreja Pentecostal sem experimentar periodicamente um
avivamento do Espírito Santo.
2. Nesta lição, nós vamos discutir como trazer um avivamento
Pentecostal a uma igreja.
I.

O QUE É AVIVAMENTO?
A. Avivamento é dar vida renovada para algo morto ou que está
morrendo.
B. Existem idéias diferentes do que é avivamento, tais como,
1. Dançar, cantar, gritar, empolgar.
2. Bênção e prosperidade.
3. Freqüentemente nós pegamos nossas definições de
experiência pessoal.
4. Mas de onde deveríamos tirar nossa definição?
C. O livro de Atos descreve como o primeiro avivamento
aconteceu.
1. Atos 1.8 identifica três elementos essenciais do avivamento:
1) Fé em Cristo, 2) batismo no Espírito Santo, 3) testemunha.
2. Outras evidências de avivamento incluem: milagres, curas,
empolgação, cultos avivados, e crescimento da igreja.
a. Porém, a salvação, o batismo no Espírito Santo e o
testemunho são os elementos essenciais para criar
avivamento.
3. O avivamento genuíno se perpetuará enquanto todos os
três elementos essenciais estiverem presentes e ativos.

II.

UM EXEMPLO DE AVIVAMENTO EM ATOS CAPÍTULO 2.
A. Atos 2 mostra crentes sendo cheios do Espírito e começando a
testemunhar.
B. Atos 2.37-47 descreve um cíclico de avivamento contínuo.
1. Os versos 38-41 parecem inferir que aqueles que foram
salvos também foram batizados no Espírito.
C. Uma igreja que é viva com o poder do Espírito mostrará outras
evidências de avivamento (At 2.42-47).
D. Avivamento acontece porque as pessoas crêem na mensagem
sobre Jesus, são cheias do Espírito, e então saem para pregar
o evangelho aos outros.
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III. A NECESSIDADE CONTÍNUA PARA AVIVAMENTO.
A. É desencorajador trabalhar por anos e ver pouco ou nenhum
fruto.
1. No início, a paciência e a perseverança são necessárias.
2. Porém, nós sempre precisamos guardar em mente que
Jesus espera de nós que consigamos uma seara (Jo 4.35).
3. Poderá acontecer quando nós tivermos um avivamento
genuíno.
B. Sem um mover contínuo do Espírito, a igreja morrerá.
IV. O PAPEL DOS LÍDERES NO AVIVAMENTO.
A. Se uma igreja quer experimentar um avivamento, o papel do
líder é crucial.
1. Uma igreja local refletirá a vida espiritual dos líderes.
2. Deus coloca líderes em igrejas locais para levantar
discípulos cheios do Espírito os quais Ele pode usar para
edificar Seu reino (Ef 4.11-12).
B. No topo da lista de coisas para equipar os santos para o
ministério está levá-los ao batismo no Espírito e à vida cheia do
Espírito.
V. CONSELHO PRÁTICO PARA ESTIMULAR AVIVAMENTO.
A. O avivamento em Samaria ilustra alguns passos práticos para
avivamento (Atos 8.1-8, 12, 14-17, 25).
1. Buscar ser um líder cheio do Espírito tal como Filipe,
Pedro, e João.
2. Crer e ter fé que o avivamento é possível.
a. Começa agora mesmo, nem importa suas circunstâncias.
b. Deus pode até usar tempos difíceis para trazer
avivamento, como foi o caso em Atos 8.1-4.
3. Proclama Cristo com ousadia aos perdidos (v 4-5).
a. Avivamento não vem se tudo que fazemos é pregar
aos santos.
4. Confia em Deus para confirmar a pregação de Cristo com
sinais seguindo (v 6-7).
5. Enfatiza a necessidade do batismo no Espírito e dá
oportunidade para o povo receber (v 15-17).
6. Seja um exemplo do verdadeiro propósito do batismo no
Espírito sendo você mesmo uma testemunha (v 25).
Conclusão e Apelo
1. Determina que você vai trabalhar para ver um verdadeiro
avivamento Pentecostal vir sobre sua igreja.
2. Vamos começar agora vindo e pedindo ao Senhor para nos encher
de novo com Seu Espírito Santo para nos capacitar para esta
tarefa.
[MT]
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