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REFERÊNCIA:  Actos 2:1-13        Data de Gravação: 2.9.04 hora: 11.42h 

PRODUTOR: Paulo Chaveiro                                                                               Locução: Paulo Chaveiro 

OLÁ! CARO AMIGO/ EU SOU PAULO CHAVEIRO E ESTE É O PROGRAMA “ O 

SOM DO LIVRO” QUE TRÁS ATÉ SI O LIVRO MAIS LIDO EM TODO O 

MUNDO./ O MEU DESEJO É QUE A SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO./ 

 

 No último programa passamos rapidamente pela questão da 

escolha do substituto de Judas no colégio apostólico. Esta 

questão é importante e ao mesmo tempo controversa. A escolha 

foi feita entre dois homens que testemunharam a ressurreição de 

Cristo, condição exigida pelos outros discípulos. Os dois 

candidatos que vimos anteriormente eram José Barsabás e Matias. 

Lançaram sortes sobre eles e a sorte caiu sobre Matias, o qual 

foi posto no lugar de Judas entre os doze. Para muitos 

estudiosos a validade dessa substituição é duvidosa, porque 

para eles o verdadeiro substituto de Judas no colégio  

apostólico foi o apóstolo Paulo. Gostaria de lembrar que no 

caso da escolha de Matias o Espírito Santo ainda não tinha sido 

dado a igreja; O Pentecostes só aconteceu depois, o que nos 

leva a pensar que o processo desta escolha não foi dirigido 

pelo Espírito Santo. Por outro lado, o apóstolo Paulo 

encontrou-se com o Cristo ressuscitado na estrada de Damasco, 
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altura em que se converteu e só depois foi chamado, por Deus, 

para ser apóstolo.  

 Passamos agora para o capítulo 2 do livro de Actos, 

onde vamos encontrar assuntos importantes como o Pentecostes e 

a formação da igreja. Jesus disse: "E sobre esta pedra 

edificarei a minha igreja." O tempo do verbo no futuro indica 

que mais tarde, depois do tempo de Jesus na terra, a igreja 

seria edificada, até ai a igreja não existia. Jesus disse aos 

seus discípulos: "Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais 

revestidos de poder." E: "Recebereis poder ao descer sobre vós 

o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas." A partir do 

Pentecostes, como veremos mais claramente nos estudos 

posteriores, os crentes começaram a trabalhar e a testemunhar 

pelo poder do Espírito de Deus. Por essa razão cremos que a 

igreja só foi estabelecida após o Pentecostes, ou seja, após a 

descida do Espírito Santo.  

 Vamos ler Actos 2:1-2: “Chegou o dia de Pentecostes. Estando os crentes 

reunidos naquele dia...” O Pentecostes aconteceu cinquenta dias depois 

da festa das primícias, festa esta que fala da ressurreição de 

Cristo. As primícias quer dizer os primeiros frutos. Sendo 

Cristo o primeiro a ressuscitar de entre os mortos, com o corpo 

glorificado, nós, os que cremos nEle, ressuscitaremos depois na 

altura certa determinada por Deus. A páscoa, por sua vez, fala 

da paixão e morte de Jesus. E o apóstolo Paulo diz que Cristo é 

a nossa páscoa. A palavra Pentecostes derivada da palavra grega 
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cinquenta, e refere-se ao facto que acontece cinquenta dias 

depois da festa das primícias. O Pentecostes ou o derramamento 

do Espírito Santo sobre os crentes, foi um dos maiores 

acontecimentos históricos e espirituais para os filhos de Deus 

no mundo, porque marcou o nascimento da igreja. Os discípulos 

de Jesus, os cento e vinte que estavam no cenáculo e todos os 

que estavam a sua volta não formavam a igreja. A igreja foi 

inaugurada quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Os 

crentes foram então selados com o Espírito Santo. A igreja 

passou a existir como o corpo de Cristo. O Espírito de Deus 

passou desde então a congregar membros neste corpo. Assim sendo 

podemos concluir que não é membro da igreja de Cristo aquele 

que não têm o Espírito de Deus, porque diz o apóstolo Paulo: 

"Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele." 

Notamos nos versos que lemos que todos estavam reunidos quando 

o Espírito Santo desceu sobre os crentes, o que nos leva a 

concluir que apesar de podermos alcançar as bençãos de Deus 

individualmente e em qualquer lugar, a vida em comunidade 

cristã é indispensável. A igreja é a união dos crentes. É a 

congregação dos que são salvos em Cristo. Os que procuram viver 

longe da igreja de Cristo, não só perdem as bençãos de Deus 

como também ficam isolados e perdem o calor da comunidade. 

Passemos ao versículo 2: “ouviu-se, subitamente nos céus, um som 

semelhante ao rugido de um furacão, enchendo a casa onde se encontravam.”  Notamos 

que no Pentecostes Deus usou dois sentidos do homem para lhe 
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transmitir revelação ou conhecimento: A audição e a visão; Os 

ouvidos e os olhos. Esse vento impetuoso vindo do céu e o ruido 

que encheu toda a casa onde estavam os discípulos, certamente 

foi visto e ouvido por muita gente, senão por toda a cidade de 

Jerusalém. Não era um vento suave que soprava suavemente sobre 

a casa ou a cidade, mas sobre toda parte soprou repentinamente 

um vento muito forte. Mas há aqui uma particularidade 

interessante para a qual chamamos a sua atenção. A Bíblia não 

se refere a um vento que soprou, diz que era um som vindo do 

céu como um vento impetuoso. Há uma grande diferença. Não era 

realmente um vento mas era um som como um vento forte. Muitos 

de nós já tivemos oportunidade de ouvir o ruido de um vento e 

de sentir na pele os seus efeitos ou ver nas árvores a sua 

influência. Neste caso apareceu apenas um som como de um vento. 

E a influência foi realmente poderosa sobre todos. o Espírito 

de Deus não vem desta forma todos os dias na vida dos crentes 

ou das igrejas nos nossos dias. Isto só aconteceu na altura em 

que se cumpriu a promessa de Deus sobra a descida dos Espírito 

Santo. Nos nossos dias o Espírito Santo vem ao coração do homem 

para realizar a obra da conversão e da regeneração, habita no 

coração do crente e selando a sua salvação, e capacitando-o 

para o cumprimento do trabalho de Deus.  

 Vamos agora ao versículo 3: “Apareceram então como que línguas 

de fogo que pousaram sobre as suas cabeças.  Aqui temos o baptismo do 

Espírito Santo. Cada um dos discípulos recebeu o baptismo do 
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poder de Deus. Alguns chamam a este baptismo o baptismo de 

fogo. Mas não corresponde a realidade. A Bíblia não diz que 

eram de fogo. O versículo que lemos diz que apareceram línguas 

como de fogo. Ora se são línguas como de fogo, não são 

realmente de fogo. De forma que não é correcto o crente pedir o 

baptismo de fogo, porque na Bíblia o baptismo de fogo 

corresponde ao julgamento ou ao juízo de Deus. O mundo está 

reservado para o baptismo de fogo, que é o julgamento final de 

Deus. O crente verdadeiro não participará desse baptismo. 

Devemos ter uma compreensão exacta dos ensinos da Palavra de 

Deus, para não acontecer estarmos a pedir uma coisa que 

corresponde na realidade a outra, neste caso o baptismo de 

fogo, que é o julgamento de Deus, em vez de estar a pedir a 

plenitude do Espírito Santo e o revestimento de poder 

espiritual. O fogo do julgamento de Deus é para queimar, para 

castigar ou destruir o mal. Enquanto que o baptismo do Espírito 

Santo é de amor, de alegria, de paz, de bondade e poder 

espiritual.  

Vamos ler os versículos 4-5: “e todos os presentes ficaram cheios 

do Espírito Santo, começando a falar línguas que desconheciam, pois o Espírito Santo 

deu-lhes esse poder.”  Aqui vemos os crentes sendo cheios do Espírito 

Santo, cumprindo a promessa do Pai. A missão para a qual Deus 

os chamou só podia ser cumprida pelo poder do Espírito Santo. 

Agora eles estão habilitados e devidamente equipados. Antes 

dessa experiência de Pentecostes o Espírito Santo não estava 
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nos discípulos. Depois do Pentecostes o Espírito de Deus passou 

a habitar o coração do crente. O apóstolo Paulo diz que o corpo 

do crente é o templo do Espírito Santo e o santuário de Deus. 

Todos os crentes passam por esta experiência. Quem não tem o 

Espírito de Deus, esse tal não é dele, diz a palavra de Deus.  

O versículo que lemos diz que todos foram cheios do 

Espírito Santo. Várias vezes encontramos esta referência do 

enchimento e  do revestimento do poder do Espírito Santo na 

vida dos crentes a partir do Pentecostes. Na epístola aos 

Efésios o apóstolo Paulo diz: "Não vos embriagueis com vinho, 

no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Esta 

exortação é dirigida aos crentes da igreja de Éfeso, que já 

eram salvos e já tinham o Espírito Santo; Porém não estavam 

cheios do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo e 

outra é estar cheio do Espírito Santo. O que significa estar 

cheio do Espírito Santo? Será que não temos o Espírito Santo 

completo? Será que só temos parte do Espírito Santo? Não se 

trata de termos mais do Espírito Santo. Mas sim o Espírito 

Santo ter mais de nós. Ou seja, o Espírito de Deus que está em 

nós pode estar limitado; A sua acção, a sua actividade e o seu 

poder em nós é limitado quando não nos entregamos inteiramente 

a Deus ou quando vivemos uma vida de pecado. A questão não está 

em termos mais do Espírito, mas do Espírito ter mais de nós. 

Quando lhe entregamos o coração, a mente e o corpo, ou quando 

colocamos a nossa vida completamente no altar de Deus e nos 
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submetemos a Ele inteiramente, só ai é que temos o revestimento 

completo do Espírito Santo e quando estamos cheios do Espírito 

Santo.  

Uma coisa importante que devemos ter em consideração é 

que os que foram cheios do Espírito Santo aqui no Pentecostes,  

conforme lemos no texto, estavam reunidos e orando no senáculo. 

Vemos que houve uma preparação para o recebimento do Espírito 

de Deus. Houve uma entrega completa a Deus, e todos foram 

cheios do Espírito. A igreja primitiva foi cheia do poder de 

Deus, caso contrário não teria feito uma obra tão gigantesca. 

Deus operou por meio do seu Santo Espírito nas vidas e corações 

dos seus fiçhos e dos que os redeavam. Jesus falando a mulher 

samaritana, em João 4:14 disse: "Aquele, porém, que beber da 

água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre; pelo 

contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar 

para a vida eterna." E diz mais em João 7:38-39: "Quem crer em 

mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água 

viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de 

receber os que nele cressem; pois o Espírito até esse momento 

não fora dado, porque Jesus não ainda sido glorificado." No 

Pentecostes temos o cumprimento fiel destas palavras de Jesus. 

Jesus morreu na cruz ressuscitou ao terceiro dia com um corpo 

glorificado, foi elevado às alturas e sentou-se no trono, a 

direita do Pai. depois cumpriu a sua promessa enviando o 

Espírito Santo. Esse rio de bençãos e poder espiritual deve 
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fluir nas nossas vidas, e para isto temos que estar cheios do 

Espírito de Deus. Reza a história que o Egipto antigo é uma 

dádiva do Nilo, porque o cultivo das terras só era possível por 

causa da proximidade do rio. Mas o Nilo era uma benção para as 

terras somente quando tinha enchentes. Talvez fosse o único rio 

cujas enchentes abençoava a todos. As águas se espalhavam pelas 

terras, fertilizavam os campos e deixavam os terrenos prontos 

para as plantações. Mais tarde da colheitas magníficas. Podemos 

fazer um paralelo com o que Jesus diz na palavra de Deus: 

Quando estamos cheios do Espírito Santo, somos abençoados 

porque fluem do nosso interior rios de água viva, e somos uma 

benção para os que estão a nossa volta. Esta é a grande benção 

referida no capítulo 2 de Actos.  

Notemos que eles passaram a falar em outras línguas, segundo o 

Espírito lhes concedia que falassem. Neste ponto surgem as 

dúvidas e as interrogações. O que quer dizer falar em outras 

línguas? Vamos analisar este texto e outros que aparecerem em 

outros livros, que estudaremos quando lá chegarmos. O versículo 

5 diz: "Ora, encontravam-se naquele dia em Jerusalém, para assistir às celebrações 

religiosas, muitos judeus piedosos vindos de diversas nações." Toda esta multidão 

estava em Jerusalém para participar da festa do Pentecostes, 

que era celebrada pelos judeus todos os anos, cinquenta dias 

depois da festa das primícias, como já dissemos anteriormente. 

No dia de Pentecostes havia pessoas de todas as nações. E surge 

a perguntamos: Estas outras línguas faladas pelos crentes que 
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foram cheios do Espírito Santo, eram as línguas das nações que 

estavam em Jerusalém? Acreditamos que sim. O Pentecostes nos 

ensina que o Evangelho é uma mensagem para todos e não é 

limitada por línguas, nações ou culturas.  Por isso Deus 

permitiu que os seus filhos falassem em outras línguas, que 

eles próprios não conheciam, com o propósito evangelístico de 

Levar a palavra das boas novas aos homens de todas as nações 

ali presentes. Notamos isto mais claramente nos versículos 

seguintes: “Ao ouvir-se aquele rugido no céu por cima da casa, o povo acorreu para 

ver o que se passava, e ficaram todos pasmados ouvindo os discípulos falar nas próprias 

línguas deles.  “Como é que isto pode ser?”, exclamaram. “Estes homens são da Galileia 

e, afinal, ouvimo-los falar em todas as línguas dos países onde nascemos! Estamos aqui 

partos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, 

Panfília, Egipto, terras da Líbia perto de Cirene, forasteiros vindos de Roma (tanto 

judeus como convertidos ao judaismo), cretenses e árabes. Todos ouvimos estes homens 

contar nas nossas diversas línguas os poderosos milagres de Deus!” E ficaram ali 

pasmados, sem saber o que pensar, perguntando uns aos outros: “Que quer isto dizer?” 

Realmente deve ter sido um grande espanto para a multidão ouvir 

os discípulos falarem nas suas próprias línguas. Ao analisarmos 

esta e outras passagens sobre o falar em línguas chegamos a 

conclusão que estas línguas eram línguas conhecidas de alguém, 

eram línguas que podiam ser entendidas por quem as ouvia, eram 

línguas comuns aos homens que as escutavam. 
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E assim foi inaugurada a igreja que tinha consigo a 

mensagem que salva o homem de qualquer nacionalidade do mundo, 

porque tinham recebido o poder para comunicar esta mesma 

mensagem. E com esta mensagem e este poder, a igreja cresceu 

rapidamente, a despeito da oposição do mundo pagão e incrédulo. 

Os primeiros anos de vida da igreja nos primeiros séculos foram 

caracterizados pela rejeição e oposição feroz de todos os que 

não compreendiam a mensagem de Cristo. O mundo inteiro saiu 

contra a igreja. Mas o seu poder, que vinha do Espirito Santo 

de Deus, levou-a a vencer triunfantemente todos os obstáculos 

que os seus inimigos colocavam.  

O coração do homem incrédulo é por natureza adverso à 

Palavra de Deus. Mesmo que ela seja confirmada por grandes 

milagres o homem incrédulo a rejeita. No texto vemos que 

enquanto muitos se admiravam com as grandezas de Deus, outros 

zombavam e blasfemavam dizendo, como lemos em Actos 2:13: “Mas 

também havia quem troçasse: “Beberam demais!”  Esta acusação é respondida 

pelo apóstolo Pedro no discurso que se segue e que vamos 

estudar no próximo programa. Enquanto uns se alegram e 

glorificam a Deus diante das grandesas e maravilhas do Senhor, 

outros zombam e blasfemam. O coração do homem é assim. Mas a 

Bíblia diz que ai daqueles que blasfemarem contra o Espírito 

Santo de Deus.  

A Palavra de Deus ordena-nos a todos: "Não vos 

embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo." Não 
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nos embriaguemos com vinho nem com os interesses do mundo. 

Enchamos-nos do Espírito Santo e da sua graça. Deixemos o 

Espírito Santo nos preparar e nos capacitar para comunicar ao 

mundo a mensagem alegre e salvadora do Evangelho de Cristo. 

Deixemos que o Espírito Santo de Deus nos use como instrumentos 

para participarmos nesta grande obra. Deus quer usa-lo para a 

sua glória, para isso entregue a sua vida nas suas mãos e não 

regeite o que Deus quer fazer na sua vida.  

Por hoje ficamos por aqui. No próximo programa vamos 

estudar a resposta dos discípulos a zombaria dos homens e vamos 

ver a forma poderosa como Deus aguiu neste dia.  ATÉ LÁ FIQUE 

SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E GUARDE!  E 

QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO DEPOIS DE 

DESLIGAR O SEU RÁDIO. 

 

TERMINOU. 12.25H 


