
VIDA NO ESPÍRITO 

O PENTECOSTES 

Atos 2.1-13 

Introdução  

A palavra Pentecostes significa quinquagésimo. Recebia este nome porque vinha 
cinquenta e dois dias depois da Páscoa (Lv 23.15-16) e outro nome era A festa das 
semanas. Chamava-se assim porque era cinquenta dias, uma semana de semanas, 
depois da Páscoa.  

A festa tinha dois significados principais: 
 
a) O histórico  
Recordava a entrega da Lei a Moisés no monte Sinai.  
 
b) O agrícola  
Eram oferecidos dois pães em gratidão pelo término da colheita.  
 
A festa de Pentecostes levava a mesma quantidade ou mais gente que a Páscoa a 

Jerusalém. Cerca de dois milhões e meio de pessoas se dirigiam a Jerusalém. Isto 
explica a quantidade de países mencionados neste capítulo, porque nunca havia em 
Jerusalém uma multidão mas internacional que neste momento.  

Tal qual o nosso organismo depende do oxigênio, a nossa vida cristã depende do 
Espírito Santo. Ele sustenta a nossa fé e oxigena a nossa espiritualidade, dinamizando 
todos os nossos atos. O cristão sabe que não se concebe vida feliz e fiel sem o Espírito 
Santo. 

O livro dos Atos dos Apóstolos marca a entrada de um novo capítulo na história da 
salvação. Para alguns, ele pode ser denominado “Atos do Espírito Santo”, pois sela, 
definitivamente, a ação poderosa da terceira pessoa da Trindade na vida do povo de 
Deus. 

A vida do Espírito não é privilégio de alguns, mas a direção e bênção para  todos os 
que se esvaziam de si mesmos e se deixam encher do Espírito que foi derramado no 
Dia de Pentecostes. A vida no Espírito constitui o maior desafio da vida cristã, gerando 
experiências que renovam e dinamizam a caminhada dos cristãos.  

O advento do Espírito é um fato histórico que abre novas perspectivas à fé cristã. 

 

Exposição 

I. O significado da vinda do Espírito 

Para facilitar a nossa compreensão, abordaremos o significado do evento histórico 
registrado em Atos 2, como um marco inesquecível nos propósitos de Deus. 

 

1. O cumprimento de uma promessa 
Dentre os textos do Antigo Testamento que anunciavam a era do Espírito, destaca-

se a profecia de Joel, por seu significado na universalização da mensagem da salvação: 
“derramarei o meu Espírito sobre toda a carne” (Jl 2.28). Em Pentecostes, cumpre-se a 
promessa para todos. O próprio Jesus refere-se a este tempo e anuncia os benefícios 
da vinda do Consolador (Jo 14.16,26; 15.26; 16.7), que abriria um tempo novo na vida 
dos seus seguidores. Em Atos 2, cumpre-se este anúncio profético, comprovando que 



Deus cumpre fielmente as suas promessas e derrama o seu Espírito para todas as 
gentes.  

 
2. Um marco histórico, inaugural e definitivo  
O episódio referido reveste-se de singular importância por sua historicidade. Mesmo 

os extraordinários fenômenos relacionados no texto, e que recebem crítica e descrença 
de alguns em Jerusalém, devem ser interpretados como marcos da obra inaugural do 
Espírito Santo, que não precisam ser reproduzidos em outros ambientes. Assim como o 
povo de Israel atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto somente uma vez, a água saiu 
da rocha, o maná caiu do céu, dentre outros milagres únicos de determinada época 
histórica, aquele dia de Pentecostes representa um evento histórico comemorativo ou 
inaugural, repleto de diferentes manifestações que evidenciam a chegada da era do 
Espírito. Ele sela para sempre a presença e atuação do Espírito no mundo.  

 
3. Uma promessa extensiva a todos 
Outro importante significado é a amplitude do evento. O Espírito assume a sua 

missão na vida do cristão, da igreja, do mundo. Ele foi derramado sobre “toda a carne”, 
sobre a humanidade que passa a viver sob a sua ação e domínio. Ele está em todas as 
palavras, mas nenhuma palavra pode agarrá-lo adequadamente. Ele é como olho que 
tudo vê e tudo permite ver em si mesmo. Ele tudo pervade e penetra. Ele tudo sustenta 
e anima. Ele é a fonte originária donde tudo vem e para a qual tudo se encaminha.  

 

II. O significado prático da vida no espírito  

1. Fortalecimento e capacitação 
Nos tempos apostólicos, o Espírito fortaleceu e capacitou a igreja para ser capaz de 

enfrentar perseguições, martírios, autoridades, enfim, toda sorte de provações. Grandes 
sinais e maravilhas marcaram a vida dos heróis da fé. Semelhantemente, o Espírito 
inspirou pessoas para revelar as mensagens da Bíblia. Os fiéis sentiram-se encorajados 
pelo Espírito para concretizar os propósitos do Senhor.  

 
2. A ação do Espírito Santo comparada a força motriz 
De uma forma muito simples, mas ilustrativa, alguém comparou a ação poderosa do 

Espírito com um motor que impulsiona um veículo para deslizar tranquila e velozmente 
sobre as pistas. Não é função do motorista forçar a locomoção do veículo. Esta 
competência é do motor. De igual modo, a nossa vida carece da ação poderosa do 
Espírito para cumprir o seu propósito. É ele quem nos convence do pecado, da justiça e 
do juízo (Jo 16.8-10). Ele também é quem ilumina (Jo 3.5-8), regenera (Jo 3.5-8), 
santifica (Gl 5.16-18) e transforma (2 Co 3.18) as pessoas. Faz parte de sua missão 
ensinar (Jo 14.26), perscrutar (1 Co 2.10) e interceder (Rm 8.26,27). 

 
3. O Espírito Santo é soberano, mas podemos contrariá-lo 
Ninguém pode manipular ou controlar o Espírito. Nem mesmo à Igreja é dado este 

poder; ao contrário, ela cumpre a sua missão somente mediante a obra do Espírito 
Santo. Mas, expressões bíblicas tais como: “não entristeçais o Espírito de Deus” (Ef 
4.230), ou “não apagueis o Espírito” (1 Ts 5.19), indicam que é possível contrariar a 
vontade de Deus através de nossas atitudes. Ao contrário, a vida no Espírito orienta-se 
por recomendações bíblicas, tais como: “Andai e vivei no Espírito” (Gl 5.16-26), ou 
“Enchei-vos do Espírito” (Ef 5.18). O retrato da primeira comunidade cristã é pintado com 
posturas dignas que indicam a vivência no Espírito (At 2.42-47)  



 
4. É o Espírito Santo que confere dons aos cristãos 
Finalmente, convém lembrar que o Espírito confere dons aos cristãos e ministérios 

à Igreja (Rm 12.3-8; 1 Co 12.1-11,28-31; Ef 4.11). Sujeitar-se à ação do Espírito envolve 
dispor as nossas vidas para servir à Igreja, ao próximo, ao mundo. A vida no Espírito 
não é somente contemplação, meditação, reflexão. Ele pressupõe disposição para atuar 
concretamente na busca do bem-estar da humanidade, servindo ao Reino de Deus. É 
pela morte de nosso ‘eu’ e pela comunhão cada vez mais íntima com o Senhor, que o 
Espírito nos pode comunicar toda a sua força. Esta opera-se, bem atendido, pela fé, 
mas nem sempre é alheia a uma luta com o ‘eu’. No que nos diz respeito, não devemos 
procurar imitar as experiências de qualquer outra pessoa, porque cada um recebe do 
Deus soberano uma vocação particular. 

 
5. O fruto do Espírito 
A igreja somente cumpre a sua missão no mundo se estiver aberta ao 

aperfeiçoamento, às reformas e aos serviços propostos pelo Espírito. A ação dinâmica 
e criativa do Espírito haverá de gerar o fruto do Espírito e não as obras da carne (Gl 
5.16-26). Aliás, este é o grande desafio da vida no Espírito.  

 

Conclusão  

O Espírito Santo dos Atos é um Espírito missionário. O Livro de Atos é 
essencialmente um livro missionário. É uma revelação do Espírito Santo como um 
Espírito missionário que o livro de Atos se revela único no Novo Testamento.  

O Espírito Santo é o ator principal de Atos. O livro começa com 120 discípulos 
esperando. No cenáculo, em sua última noite com os 12, Jesus havia prometido a vinda 
do Espírito e descrevera o futuro ministério do Espírito, de convencer, ensinar e 
testemunhar. Durante os 40 dias que se passaram entre a ressurreição e a ascensão, a 
repetida mensagem foi que o Espírito lhes daria “poder” para testemunhar e que eles 
deveriam esperar pela sua vinda.  

O Pentecostes foi, pois, um evento missionário. Foi o cumprimento da promessa de 
Deus dada por intermédio do profeta Joel, de derramar o seu Espírito “sobre toda a 
carne” (Jl 2.28-29), independentemente de raça, sexo, idade ou classe social. E as 
línguas que os discípulos falaram foram um dramático sinal da natureza internacional do 
reino do Messias que o Espírito Santo viera estabelecer.  

O restante do livro de Atos é um desdobramento lógico desse começo. Nós 
assistimos fascinados, o Espírito missionário criando um povo missionário e 
impulsionando-os a saírem em sua tarefa missionária. 

 
(Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 15/04/18, na Primeira 

Igreja Presbiteriana de Indaiatuba) 


