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“O BATISMO COM O ESPIRITO SANTO” 

Introdução: 

o Uma pessoa se torna uma nova criatura em Cristo e um filho de Deus no momento do Batismo, por causa 

de sua fé e de sua obediência de coração. 

o Por crer em Jesus, ter sido purificado de seus pecados, ter nascido de novo, ter ser tornado um filho de 

Deus é que o homem recebe o Espírito Santo. 

I. A PROMESSA DO ESPÍRITO SANTO 

o Em João 7. 37-39 nós encontramos uma promessa de Jesus. 

o Atos 5.32 Deus concede o Espírito Santo “aos que lhe obedecem”. 

o Gálatas 4.6; Efésios 1.13,14.  

 Os filhos de Deus são selados. E selo é indicação de propriedade. 

o Deus olha dos céus e ele distingue os que lhe pertencem dos que não lhe pertencem pela presença ou 

ausência do Espírito Santo nas pessoas, pela presença ou ausência do selo do Espírito Santo. 

o O Espírito Santo (como vemos aqui no texto de Efésios 1.14) também é uma garantia (a palavra em outras 

versões é “penhor”). 

o Romanos 8.9 –  “Quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo”. 

I. O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO 

o Hoje em dia ouve-se falar de um que seria outro batismo a se receber: O batismo do Espírito Santo. 

 Alguns dizem que a pessoa precisa ser batizada em água e posteriormente será batizada com o 

Espírito Santo. 

o Mas, a bíblia diz haver um só batismo, e nós já lemos isto em lição anterior (Efésios 4.5). 

O Batismo com o Espírito Santo aconteceu no dia de pentecostes e não antes – Atos 1.4-5. 

 Ele está deixando esta promessa aos seus apóstolos dizendo que vai acontecer dentro de poucos dias 

– como se fosse um evento único na história 

O Batismo com o Espírito Santo foi a promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes em Atos 2.16,17. 

o  “Derramarei” – a profecia já havia predito que isto aconteceria. E Pedro disse: “aconteceu”. Naquele 

dia. Não antes e nem depois. 

 Deus derramou o seu Espírito sobre toda carne – que quer dizer que Deus tornou seu Espírito disponível 

a todas as pessoas. 

o Mas, como é que o salvo hoje pode ser batizada com o Espírito Santo hoje, se o batismo com o Espírito 

Santo aconteceu uma única vez na história? 

 Da mesma forma que Jesus morreu uma única vez, o Espírito Santo foi derramado de uma vez por 

todas sobre toda carne (ou seja, tornou-se disponível a toda a carne). 

 E da mesma forma que só os que crêem, se arrependem e são batizados recebem o benefício da 

morte de Jesus (Jesus também morreu por todos, assim como o Espírito Santo foi derramado sobre 

toda a carne), também com respeito ao derramamento do Espírito sobre toda a carne – só os que 

crêem, se arrependem e são batizados recebem o benefício do derramamento do Espírito Santo. 

o Por isso, todos os salvos em Cristo são batizados no Espírito Santo – Em Atos 2.38,39. 

Uma vez derramado, o Espírito começou a fazer suas obras, mas nada do que Ele fez se chama “o batismo”. 

O batismo foi o que Jesus fez com o espírito no dia de Pentecostes. 

o O batismo foi a promessa do Pai (Atos 1.4-5). Jesus recebeu a promessa do Pai e derramou o Espírito – 

Atos 2.33. 

o O Espírito Santo é dado no batismo em água. 

o Então não existe dois batismos – batismo em água e batismo no Espírito Santo. 

Conclusão: 

o Se você não foi batizado neste batismo não tem o Espírito Santo. E a bíblia diz que quem não tem o 

Espírito Santo não é de Deus. 

o Seja batizado neste único batismo, crendo no que a bíblia ensina, arrependendo-se dos seus 

pecados, para a salvação, para o perdão dos pecados, para receber os benefícios da morte de 

Jesus Cristo. 

o E aí sim, você receberá, por se tornar filho de Deus o Espírito Santo. 

o Será selado, receberá o Espírito Santo como penhor, como garantia da vida eterna. 

o Há um só batismo. 

 

 


