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QUE QUER ISTO DIZER? 
Atos 2.12 

 
SENTIR 
 
Qual a importância do Espírito Santo na vida do cristão? 
Para que o Espírito Santo nos é dado? 
 
APRENDER 
 
Na história do cristianismo há uma grande controvérsia em torno do 
batismo com o Espírito Santo e suas evidências. O sinal maior é 
falar em línguas estranhas? E as visões?  E os sonhos? 
 
Há muitas pessoas confusas. Alguns correm de um lado para o outro 
buscando entender o que significa isso. 
 
Buscando e recorrendo à Palavra de Deus, temos a resposta no 
capítulo 2 de Atos. Aqui está a chave e o fundamento. 
 
A interrogação daqueles homens no versículo 12 é a mesma ainda 
hoje: Que quer isto dizer? O que significa o batismo com o 
Espírito Santo? 
 
Depois do Pentecostes, os discípulos nunca mais foram os mesmos. 
A Palavra de Deus nos mostra as características de uma pessoa 
cheia do Espírito Santo: 
 
1. Ela tem uma língua nova e santa – Atos 12.3 
“E apareceram entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma 
sobre cada um deles”. Houve um “transplante de língua”. Eles 
receberam uma língua nova, limpa, santa, que não ofende, não 

murmura, não humilha e não fala mal. Uma língua que exalta, honra 
e glorifica a Deus. 
 
2. Ela provou verdadeira libertação – Atos 2.7 
Medo, frieza, indiferença, inibições, dúvidas, receios, desaparecem. 
"Vede! Não são porventura galileus todos esses que aí estão 
falando?" Os galileus eram menosprezados como rudes e 
ignorantes. Mas ganharam a capacidade de servir a Deus com 
liberdade. 
 
3. Ela tem impulso para testemunhar – Atos 2.14 
Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou com brilhante 
testemunho e cheio de ousadia. "Varões judeus e todos os 
habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas 
minhas palavras.” Os apóstolos davam testemunho da ressurreição 
de Jesus (Atos 4.33). 
 
REFLETIR 
 
Vimos apenas algumas características do batismo com o Espírito 
Santo. Há outras mais. Se estas características aparecem em nossa 
vida, é o sinal inconfundível que temos recebido o Espírito Santo. Se 
não aparecem, precisamos nos avaliar. 
 
Cristianismo sem o Espírito Santo é religião. Se queremos suportar 
as pressões do dia-a-dia e ao mesmo tempo viver o verdadeiro 
cristianismo, devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. 
 
O cristão genuíno deve ser conhecido por essas características de 
alguém cheio do Espírito Santo. 
 
APLICAR 

 
− Você identifica essas 3 características do batismo com o Espírito 

Santo na sua vida?  
− Está faltando alguma delas? 
 
Orem ao Senhor nesta hora. Digam a Ele que, assim como os 
discípulos, vocês desejam receber mais do Espírito Santo, para que 
essas características sejam sempre visíveis em sua vida. 


