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O primeiro capítulo começa lembrando o que Jesus disse aos Seus 

discípulos antes da Ascensão:

[Jesus] deu aos discípulos a seguinte ordem: "Não saiam de 

Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. 

João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão 

batizados com o Espírito Santo. Vocês receberão poder quando o 

Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em 

toda parte.“ (Atos 1:4-5,8)

Eles obedeceram? Será que 
esperaram?

Sim.

Porque assim Jesus determinara que 

fizessem. Ele tinha uma promessa 

vinculada a essa instrução, como faz 

com quase todos os Seus mandamentos. 

Em sua maioria, as Suas promessas 

estão ligadas a uma condição!

Por que?

Se observassem o mandamento, 
o que aconteceria? Qual é o 
versículo-chave?

Vocês receberão poder quando o Espírito Santo 

descer sobre vocês, e serão minhas 

testemunhas em toda parte. (Atos 1:8)



Então voltaram para Jerusalém, cerca de um quilômetro de 

distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da 

casa onde estavam hospedados. Todos eles se reuniam em oração 

com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e 

também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. (Atos 1:12,14) 

No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. (Atos 

2:1)

O Dia de Pentecostes era o 50º dia depois da páscoa dos judeus, 

chamado a Festa das Semanas, ou a Festa da Colheita, no Antigo 

Testamento.

De repente, veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e 

encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo 

semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada 

um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a 

falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava.

Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em 

Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e 

ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio 

idioma. (Atos 2:2-6) 

Então Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu-

se em alta voz à multidão: “Ouçam com atenção, todos vocês, povo 

da Judeia e habitantes de Jerusalém! Escutem o que lhes digo! ... O 

que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel: ‘Nos 

últimos dias’, disse Deus, ‘derramarei meu Espírito sobre todo tipo de 

pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão; os jovens terão visões, 

e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei meu Espírito até 

mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. (Atos 2:14-18)



Nos versículos 14 a 39 
temos um maravilhoso 
sermão dado por Pedro, no 
qual explicou aos ouvintes o 
que estava acontecendo. 
Pela pregação do Evangelho 
para a grande multidão 
atraída pelo milagre, 
ceifaram resultados 
tremendos! 

A coisa mais grandiosa e importante que aconteceu naquela manhã 
não foi o derramamento do poder nem ter um monte de gente 
falando em línguas! Foi o resultado final:

Os que acreditaram nas 
palavras de Pedro foram 
batizados, e naquele dia houve 
um acréscimo de cerca de três 
mil pessoas. (Atos 2:41)

Jesus disse que o Espírito 

Santo era poder para 

testemunhar! Na primeira 

vez que receberam esse 

poder, testificaram e 

obtiveram os resultados que 

o Senhor disse que adviriam: 

3 mil almas salvas.



* O que é "testemunhar"

Dissemos aqui que o propósito principal do Espírito Santo é nos 

possibilitar testemunhar. Segundo o dicionário, "testemunhar" 

significa dar testemunho. Ora, como podemos dar testemunho da 

nossa fé? Não há muitas pessoas prontas e preparadas para se 

levantar e pregar para uma audiência de 3 mil pessoas, mas esse 

não é o único método de testificação! Há muitas maneiras por meio 

das quais podemos compartilhar a nossa fé com os outros, algo que 

o Senhor espera de nós.

• Conversar com nossos familiares sobre o que estamos 

aprendendo.

• Falar com as pessoas na escola sobre Jesus e a salvação que Ele 

oferece.

• Distribuir folhetos.

• Convidar as pessoas para conhecerem outros cristãos 

Em Atos capítulo 3 e 4 lemos mais sobre os resultados dos discípulos 

serem enchidos com o Espírito Santo.

Certo dia, por volta das três da tarde, Pedro e João foram ao templo 

orar. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. 

Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, 

para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que 

Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro.

Pedro e João se voltaram para ele. Pedro disse: “Não tenho prata 

nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o 

nazareno, levante-se e ande!”. (Atos 3:1-6)



Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. 
No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados 
e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em 
seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo 
com eles.

Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos 
perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto 
na porta Formosa, e ficaram perplexos. Admirados, correram todos 
para o Pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e 
João e não se afastava deles. (Atos 3:7-11)

Depois da cura do coxo, Pedro teve uma outra oportunidade para 
pregar a Palavra e o que aconteceu? Ele pregou um sermão bastante 
severo e cinco mil foram salvos.

Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos 
sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. 
Os líderes estavam 
muito perturbados 
porque Pedro e João 
ensinavam ao povo 
que em Jesus há 
ressurreição dos 
mortos. Eles os 
prenderam e, como já 
anoitecia, os 
colocaram na prisão 
até a manhã seguinte.
(Atos 4:1-3)



No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e 
dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Mandaram trazer 
Pedro e João e os interrogaram: “Com que poder, ou em nome de 
quem, vocês fizeram isso?”.

Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: “Autoridades e 
líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque 
realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores 
querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o 
povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o 
nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus 
ressuscitou dos mortos." 

Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e 
João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens 
comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também 
que eles haviam estado com Jesus. (Atos 4:5-10,13)

Vamos pensar um pouco 
em Pedro. O mesmo 
homem que semanas 
antes havia negado 
Jesus estava agora 
determinado a 
testemunhar a qualquer 
custo. Ele falou com 
ousadia diante de 
multidões enormes. O 
que disparou tal 
transformação? O 
Espírito Santo.



O conselho ordenou que nunca mais falassem nem ensinassem em 

nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: “Os senhores 

acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês, e não a ele? Não 

podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos!”.

Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas, por fim, os 

soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, 

visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que 

havia sido curado milagrosamente tinha mais de quarenta anos de 

idade.

Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde 

estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais 

sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes 

levantaram juntos a voz e oraram a Deus. 

Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos 

ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a 

palavra de Deus.(Atos 4:18-24, 31)

Tudo pelo que estavam passando e a ação do 

Espírito Santo em suas vidas fez dos apóstolos 

testemunhas poderosas.



Os discípulos compartilham seus bens

Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se 
consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam 
tudo que tinham. Entre eles não havia necessitados, pois quem 
possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro 
aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda.
(Atos 4:32,34-35)

Deus é o próprio Espírito de Amor (João 4:24; 1 João 4:8), portanto, 
quando Ele o enche com Seu Espírito Santo, seu coração transborda 
com esse amor — amor por Ele e pelos outros.

Você fica automaticamente cheio do Espírito Santo quando 
recebe o Senhor?

Se você recebeu Jesus como Salvador, então já recebeu uma 
pequena dose do poder do Espírito Santo. Entretanto não significa 
que tenha recebido a plenitude do Espírito Santo.

Um copo de água oferece uma boa ilustração. Se o copo tiver pelo 
menos um pouco de água, já pode ser chamado de “copo de água”, 
mesmo sem estar cheio. 

Muitos cristãos são como copos com um pouquinho de 

água, um pouquinho do Espírito de Deus. Mas 

os que oraram por um preenchimento do Espírito 

Santo são como copos que foram enchidos até 

transbordar.

Se estivermos nos sentindo um pouco secos ou           

em necessidade espiritual, ajuda orar por um           

novo preenchimento. Uma dose maior do             

Espírito Santo pode certamente ajudar a todos          

nós.



Obrigado, Senhor pelo dom do Espírito Santo. Pedimos-Lhe, 

por uma "renovação do Espírito Santo!" (Tit.3:5). Por favor, 

dê-nos uma dose maior do Seu Espírito Santo, para que o Seu 

grandioso poder possa nos encher e inspirar! Não podemos 

fazer tudo que Você quer que façamos pelo nosso próprio 

poder ou vontade, mas sabemos que Você pode trabalhar 

através de nós, assim como fez com Seus seguidores em 

todas as eras. Você nos ensina: "Não por força nem por 

poder, mas pelo meu Espírito!" (Zac. 4:6). Dê-nos o poder e a 

inspiração. Por favor, conceda a cada um uma medida maior 

de amor e mais poder para testemunharmos. Amém!
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