
5. O batismo e a plenitude do Espírito Santo (1T 2017—O Espírito Santo e a 

espiritualidade) 

 

Material Bíblico: Marcos 1:8; Efésios 5:18; Atos 13:52; Lucas 11:8-10; Atos 5:32; 

Galátas 5:16-26; João 10:10. 

 

Citações 

 Ninguém pode perguntar um crente se ele foi batizado com o Espírito Santo. O 

fato de que a pessoa está no corpo de Cristo demonstra que ele foi batizado com 

o Espírito Santo; pois não há outra maneira de juntar-se ao corpo. Donald Grey 

Barnhouse 

 O direito de vida do Cristão é o poder do Espírito Santo. Lionel Fletcher 

 Ó Espírito santo, descenda abundantemente em meu coração. Ilumine os cantos 

obscuros dessa moradia negligenciada e espalha os teus raios alegres. Augustine 

 Batismo no Espírito Santo pertence aos que acreditam e não são desse mundo. 

Sunday Adelaja 

 O batismo no Espírito Santo fará com você, o que uma cabine telefônica fez com 

Clark Kent, irá te transformar em um ser diferente. Rod Parsley 

 Ser repleto do Espírito Santo é ter o Espírito Santo nos enchendo de tudo o que 

Deus desejava para nós quando o criou. Lewis Sperry Chafer 

 Tentar fazer o trabalho do Senhor com a sua própria força é o trabalho mais 

confuso, exaustivo e tedioso de todos. Mas quando você está repleto do Espírito 

Santo, então o ministério de Jesus simplesmente flui em você. Corrie Ten Boom 

 

 

Perguntas 

  Como você explicaria o batismo no Espírito Santo? Quais são as evidências 

desse batismo? Por que os discípulos foram acusados de estar bêbados no Pentecostes? 

Por que muitos negam e não veem razão no Espírito Santo? Por que alguns utilizam 

esse argumento para se acharem superiores? Que tipo de obediência Deus quer de nós? 

 

Resumo Bíblico 

 Em Marcos 1:8 João Batista diz que Jesus irá batizar-se no Espírito Santo. 

Efésios 5:18 nos diz para sermos repletos do Espírito Santo. Atos 13:52 NVI conta que 

“Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo”. Deus provê àqueles 

que pedem, procuram e batem à porta (Lucas 11:88-10). Nós devemos andar com o 

Espírito Santo e exibir seus frutos em nossas vidas (Gálatas 5:16-26). Jesus diz, “Eu 

vim para que tenham vida, e a tenham plenamente” João 10:10 NVI. Para termos a vida 

completa devemos ser repletos do Espírito Santo. 

 

Comentário  
 A comparação que João Batista fez entre o batismo com água e o batismo de 

Jesus no Espírito Santo deve nos levar a observar novamente o modo como abordamos 

o batismo. Pois se praticamos o batismo na água de arrependimento que João Batista 

promoveu, precisamos de muito mais do que isso. Em Atos 18 e 19 está registrado que 

Apolo estava pregando sobre Jesus, mas só sabia sobre o batismo de João. Quando 

Paulo conheceu alguns dos convertidos de Apolo, eles não sabiam nada sobre o batismo 

do Espírito Santo, apenas "o batismo de João". 

“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 19:4-6 

NVI. Aqui vemos a diferença óbvia, e a necessidade de sermos preenchidos com o 

Espírito. 

Efésios 5:18 indica que estar bêbado é o oposto de estar repleto do Espírito 

Santo. Curiosamente, essa conexão com o álcool também é encontrada nos eventos de 

Pentecostes, em que os escarnecedores ridicularizam a evidência do Espírito Santo nos 

apóstolos por estarem bêbados. 

Para seguirmos com este paralelo contrastante: certamente não é por acaso que o 

licor é também conhecido como "espírito". Nesse sentido, o álcool é um espírito 

substituto e espúrio, que afeta o corpo humano de maneiras que pode haver uma 

manifestação "espiritual", mas que é inteiramente oposta à obra do Espírito Santo. O 

êxtase que alguns sentem sob a influência dos espíritos pode ser comparado com o 

sentimento de bem-aventurança divina experimentado sob a influência do Espírito. 

Então, qual é a diferença? Espíritos alcoólicos são destrutivos, que danificam o 

corpo e o cérebro. O uso do álcool leva ao mal discernimento, ações tolas, e até a morte. 

A influência do Espírito Santo é inteiramente diferente, levando apenas a bons e 

benéficos resultados. Mais importante ainda, o Espírito Santo não entorpece o cérebro e 

prejudica a razão, mas deve ser reconhecido como reforço de nossas faculdades mentais, 

pois ele nos leva a toda verdade. Aqueles que apenas querem êxtase sem razão não estão 

seguindo o espírito verdadeiro. 

1 Coríntios 12 trata da maneira como devemos responder à obra do Espírito 

Santo. Não é para resultar em uma divisão - "Eu sou mais cheio do Espírito do que 

você". O Espírito Santo é para o bem comum, não é assim que um cristão deve olhar o 

para outro, visto que ele não "fala em línguas", ou algo assim. Muito pelo contrário - o 

Espírito é para a construção de um corpo do qual somos partes igualmente valiosas. 

Assim, ser batizado pelo Espírito Santo não é entrar em alguma camarilha interna da 

igreja, mas sim um reconhecimento dos dons dados a cada membro pelo mesmo 

Espírito Santo. Aqui o Espírito pode verdadeiramente nos levar a toda a verdade ... 

 

Comentários de Ellen White 

 Por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não falamos 

sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? O Senhor está mais 

disposto a dar o Espírito Santo àqueles que O servem do que os pais a dar boas dádivas 

a seus filhos. Cada obreiro deve fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do 

Espírito. Grupos de obreiros cristãos se devem reunir para suplicar auxílio especial, 

sabedoria celestial, para que saibam como planejar e executar sabiamente. 

Principalmente, devem eles orar para que Deus batize Seus embaixadores escolhidos 

nos campos missionários, com uma rica medida do Seu Espírito. A presença do Espírito 

com os obreiros de Deus dará à proclamação da verdade um poder que nem toda a honra 

ou glória do mundo dariam. {AA 33} 

 A grande necessidade da Escola Sabatina não é de maquiná- rio, mas de 

conhecimento nas coisas espirituais. Quão grandemente necessitam os obreiros de um 

batismo do Espírito Santo, para se tornarem verdadeiros missionários de Deus! Devem 

aprender a exercitar o máximo possível a mente, a fim de poder adquirir melhor 

conhecimento da verdade bíblica. Os professores da Escola Sabatina devem orar 

diariamente pedindo luz celestial, a fim de se habilitarem para abrir à mente dos jovens 

os tesouros da Santa Palavra. Por que não vos humilhar perante o Senhor, permitindo 

que a impressão do Espírito Santo se manifeste em vosso caráter e obra? {CES 104} 
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