


VIII. Pentecostes 
a explosão do avivamento 

de Jesus



"Não saiam de Jerusalém, mas 
esperem pela promessa de meu Pai, 
da qual lhes falei. Pois João batizou 

com água, mas dentro de poucos dias 
vocês serão batizados com o 

Espírito Santo… 

Uma ordem, uma promessa
Antes de subir aos céus, Jesus deu uma ordem 

e reiterou uma antiga promessa



"Vocês] receberão poder quando o 
Espírito descer sobre vocês, e serão 

minhas testemunhas em Jerusalém, em 
toda a Judeia e Samaria, 
e até os confins da terra. 

Tendo dito isto, foi elevado às 
alturas…”

(At 1.4-9)



O que aconteceu?
Os 120 discípulos 

esperaram em oração
(At 1.12-14).

“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.” 
(At 2.1-4). 

Passados 10 dias, no 
Pentecostes…



Os fenômenos 

   som como de um vento impetuoso, 
   pequenas chamas de fogo sobre cada um deles 
   capacidade para falar em outras línguas 

assinalaram externamente 
o cumprimento histórico da promessa

Foi o início da dispensação do Espírito, 
a explosão do avivamento de Jesus 
e o nascimento da Igreja.



E o dom de línguas?
Por que dar tanta importância ao dom de línguas?
Só aconteceu outras duas vezes…

Cornélio (At 10.44-46)

Doze discípulos de João, em Éfeso (At 19.1-6)

Muitíssimo mais importante 
seria o que o Espírito 
faria e faz nos crentes e no mundo  

E foi disciplinado pelo apóstolo Paulo (I Co 12-14)



A obra do Espírito

Jesus disse o que o Espírito faria:

Poder 

Consolo

Iluminação

Convencimento 

(At 1.8; Jo 14.16; 16.7,8,13)



Poder para testemunhar

No dia mesmo do Pentecostes, Pedro pregou um 
sermão absolutamente simples:

explicou o que estava acontecendo
exaltou a vida e as obras de Jesus
acusou seus ouvintes de colaborarem na morte de Jesus
explicou que a mesma era propósito de Deus
proclamou a ressurreição de Jesus

“Este Jesus, a quem vocês crucificaram, 
Deus o fez Senhor e Cristo” 

(At 2.36)



… e três mil pessoas se converteram
 e foram batizadas.

“Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e 
perguntaram…: ‘Que faremos?’" 

(At 2.37)

“Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em 
nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e 
receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é 

para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão 
longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar” 

(At 2.38-39)



Imagine!  Três mil para discipular!

“Eles [incluindo os novos convertidos] se dedicavam 
ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão 

e às orações. Todos estavam cheios de temor, 
e  muitas maravilhas e sinais eram 

feitos pelos apóstolos.” 

(At 2.42-43)

Foi o que os 120 fizeram, liderados pelos apóstolos 

Como sabemos?



E o avivamento continuou, 
muito bem caracterizado

“Vendendo suas propriedades, distribuíam a cada um 
conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam 
a reunir-se no templo. Partiam o pão em suas casas, e 

juntos participavam das refeições , com alegria e 
sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a 

simpatia de todo o povo.”
(At 5.45-47) 

Amor altruísta, adoração comunitária, 
evangelismo, discipulado, comunhão 
eram as evidências mais destacadas



Superando as dificuldades

“Vendendo suas propriedades, distribuíam a cada um 
conforme a sua necessidade. Todos os dias 

continuavam a reunir-se no templo. Partiam o pão em 
suas casas, e juntos participavam das refeições , com 
alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e 

tendo a simpatia de todo o povo.”
(At 5.45-47) 

Nem mesmo igreja avivada fica sem problemas…Enfrentaram problemas, mas o Espírito 
os conduziu nas soluções

Murmuração das viúvas
Eleição dos diáconos (6.1-7)

A perseguição que dispersou os cristãos
Apressou a evangelização (8.1-8)

Superando as dificuldades

Alguns problemas geraram oportunidades e 
resultaram em bênçãos



Jesus tinha dito:

Os dispersos “iam por toda parte pregando a palavra” (8.4)

O fogo se alastra

"[Vocês] serão minhas testemunhas em Jerusalém, em 
toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra…” (1.4-9)

Filipe pregou em Samaria e multidões se converteram (8.5-8)

Alguns chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia onde, pregaram aos 
gregos e “muitos, crendo, se converteram ao Senhor” (11.21)

Antioquia enviou Paulo e Barnabé. Paulo fundou igrejas em 
Antioquia da Psídia (13.14-52), Filipos (16.12-14), Tessalônica 
(17.1-9), Corinto (18.1), Éfeso (18.19ss) etc



Paulo treinou novos pastores como Timóteo e Tito  
(II Tm 2.1-2; Tt 1.5)

E continua…

O livro de Atos  termina abruptamente com Paulo preso 
em Roma pregando o Reino de Deus e ensinando as 
coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo  (28.31)





• Arrepender 

• Reconciliar

Precisamos:

• Ler a Bíblia

• Vigiar e Orar

• Evangelizar 

(Sl 139.23-24; Mt 5.23-24; Sl 1.2; Tg 1.21-22; Lc 22.40; 28.19-20)

• Adorar a Deus



Em todo avivamento

DEUS 
É GLORIFICADO

A IGREJA 
É SANTIFICADA

O MUNDO 
É EVANGELIZADO



AVIVAMENTO
Oremos por um 

bíblico e duradouro


