
O DERRAMAMENTO DO 
ESPÍRITO SANTO



Derramamento do Espírito 
Santo

Prometida no AT - Joel 2:28-29 ;


Repetida por João Batista - Mt 3:11;


Assegurada por Jesus - Lc 24:49; At 1:4-5.



“Pentecostes”
De repente veio do céu um som, como de um vento 
muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam 
assentados. 

E viram o que parecia línguas de fogo, que se 
separaram e pousaram sobre cada um deles. 

Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a 
falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. 

Atos 2:2-4



“Samaria”
Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia 
aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. 

Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o 
Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido 
sobre nenhum deles; tinham apenas sido batizados em 
nome do Senhor Jesus. 

Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles 
receberam o Espírito Santo. 

Atos 8:14-17



“Casa de Cornélio”
Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito 
Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. 

Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram 
admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado 
até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e 
exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: 

"Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam 
batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós! " 

Atos 10:44-47



“Éfeso”
… e lhes perguntou: "Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? " 
Eles responderam: "Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo". 

"Então, que batismo vocês receberam? ", perguntou Paulo. "O batismo de 
João", responderam eles. 

Disse Paulo: "O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele 
dizia ao povo que cresse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus". 

Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. 

Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e 
começaram a falar em línguas e a profetizar. 

Atos 19:2-6



O “BATISMO” NO ESPÍRITO 
SANTO



QUANDO SE RECEBE O 
ESPÍRITO SANTO?



EXPERIÊNCIAS X DOUTRINAS



Quando?

Alguns entendem que é algo especial (línguas?);


Acontecimento histórico. Somente em Atos (Atos 
2:39);


Quando o crente crê (Efésios 1:13-14). #Selo e 
#Promessa



PLENITUDE DO ESPÍRITO 
SANTO



“Plenitude do Espírito significa atuação plena do 
Espírito Santo na vida do crente, de tal maneira 
que o cristão é capaz de viver e agir segundo a 

vontade de Deus.”

–Severa (1999, p. 335)



Quando ocorre?

Pode ser no início da vida cristã;


Durante a vida cristã;


Mais de uma vez ao longo da vida cristã.



“Não se embriaguem com vinho, que leva à 
libertinagem, mas deixem-se encher pelo 

Espírito…”

–Efésios 5:18 (NVI)



Atos
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
começaram a falar noutras línguas, conforme o 
Espírito os capacitava. Atos 2:4 (pentecostes)


Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: 
"Autoridades e líderes do povo! Atos 4:8


Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam 
reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 
4:31



Atos
Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles 
receberam o Espírito Santo. Atos 8:17 (Simão)


Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o 
Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a 
mensagem. Atos 10:44 (Cornélio)


Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito 
Santo. Atos 13:52


Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o 
Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a 
profetizar. Atos 19:6 (Éfeso)



“Pois em um só corpo todos nós fomos batizados 
em um único Espírito: quer judeus, quer gregos, 

quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado 
beber de um único Espírito.”

–1 Coríntios 12:13



É PARA HOJE?



É uma NECESSIDADE!

É um mandamento (Efésios 5:18);


É o único meio de ser espiritual. Luta da carne 
contra o Espírito (Gálatas 5);


Condição indispensável (Atos 6:3-6).



COMO SER CHEIO DO 
ESPÍRITO SANTO?



Como ser cheio do Espírito 
Santo?

Buscar;


Se sujeitar ao Espírito Santo (deixar-se encher).



“Não apaguem o Espírito. Não tratem com 
desprezo as profecias, mas ponham à prova todas 

as coisas e fiquem com o que é bom.”

–1 Tessalonicenses 5:19-21 (NVI)


