








•Quando Paulo exerceu o 

ministério, o Espírito foi agente

fundamental para que o 

apóstolo "combatesse o bom

combate, terminasse a carreira

e guardasse a fé". 

•Paulo começou a caminhada

no Espírito, viveu no Espírito e 

terminou no Espírito. 



A unção do Espírito Santo é 
indispensável para a nossa caminhada 
com Cristo. Não podemos viver sem Ele, 
muito menos, extinguir a sua presença 
em nossas vidas. 

Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo 
Paulo passou a ter como missão de vida 
dar testemunho de Jesus e provar que 
Ele é o Cristo (At 19.21,22). 

Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a 
plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo 
em seu ministério é confirmada durante sua missão para o Reino de 
Deus 



I – PREGANDO A CRISTO 
NO PODER DO ESPÍRITO

1. Paulo, movido pelo 
poder do Espírito.



➢ O Livro de Atos mostra que, após sua conversão, 
Paulo ficou “alguns dias com os discípulos que 
estavam em Damasco” (At 9.19). 

➢ E, logo em seguida, ele “pregava a Jesus, que este 
era o Filho de Deus” nas sinagogas (9.20). 

➢ Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo 
“falava ousadamente no nome de Jesus” (9.29). 

➢ Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal 
modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão, 
pregar a Jesus, e este crucificado (1 Co 2.2). 

➢ Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito 
de Deus (1 Co 12.3).



2. O 
caminho 
de 
pregação.



➢ Em Jerusalém Paulo não teve uma recepção calorosa 
por parte dos cristãos, inclusive os apóstolos, ainda 
temiam a presença do antigo Saulo de Tarso (At
9.26).

➢ Paulo foi acolhido na “igreja-mãe” por alguns irmãos,
e todos ouviram o seu testemunho e, sem se 
intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e 
gregos da cidade (At 9.28,29). 

Ninguém recebe o Espírito Santo e nem 
batismo no Espírito Santo antes de crer 

em Cristo como Salvador.



3. Paulo e as duas viagens missionárias.



➢ Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os 
discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros 
pequenos lugares.

➢ Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé 
voltaram a Antioquia porque a igreja dessa cidade havia 
crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras 
cidades (Atos 16 – 18).

➢ Nessa viagem, eles passaram por Listra, Trôas (ou Trôade), 
Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso.

➢ Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de 
Paulo.



II – O ARGUMENTO DE PAULO SOBRE A 
PLENITUDE DO ESPÍRITO SANTO

1. Paulo aclara o ensino sobre 
a plenitude do Espírito.



Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e 
Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar Paulo

Em Éfeso Paulo deparou-se com um grupo de discípulos que 
seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de 
arrependimento de João Batista. 

Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a 
doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido (At 19.2) 
em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. 

Paulo percebeu que a despeito de terem crido no Cristo das 
Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se 
tornarem testemunhas do Senhor.



2. É preciso 
crer para 
receber o 
Espírito Santo.



➢ Ninguém recebe o batismo no Espírito 
Santo antes de crer em Cristo como 
Salvador. 

➢ Somente depois de passar pela 
experiência da conversão, de reconhecer 
Jesus como o Salvador, então, o Senhor 
concede “o dom do Espírito Santo” (At
2.38), ou seja, o batismo no Espírito Santo 
sobre a pessoa convertida.



3. Paulo cuida para esclarecer Apolo (At 18.21-28).



Quem era Apolo? 
Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, de grande cultura. 

Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente, no 
conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência.

Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele 
(Mt 3.11). 

Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o 
poder do Espírito Santo, mas fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua 
mensagem.

Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar 
Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. 
Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto.



*Sobre a Vinda do Espírito Santo

E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o 
Espírito Santo; e falavam línguas, e profetizavam.

Atos 19:6



➢ “Inicialmente, o batismo de João era um sinal de 
arrependimento pelo pecado, não um marco de uma nova 
vida em Cristo.

➢ Como Apolo (At 18.24-26), os cristãos de Éfeso tinham 
conhecimento apenas da mensagem de João; precisavam 
de uma instrução adicional sobre a mensagem e o 
ministério de Jesus Cristo.

➢ Eles criam em Jesus  como o Messias, mas não entendiam 
a importância da obra do Espírito Santo. 

➢ Tornar-se um cristão envolve o arrependimento do 
pecado e o abandono do pecado, mas também a 
aproximação de Cristo pela fé.

➢ Assim, os cristãos efésios tinham a mensagem 
incompleta” (Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. 

➢ Rio de Janeiro: CPAD, p.1528)



• “É melhor entender aqui, também, que a imposição das mãos era 
um meio de encorajar a fé deles, e que precedia a vinda do Espírito
Santo, e era uma ação separada.

• Em seguida, para enfatizar que esses discípulos tinham recebido
a plena experiência do batismo com o Espírito Santo, Lucas 
declara que falavam em línguas e profetizavam”. 

Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia 
experimentado ainda o poder do Espírito Santo.



• III – A FONTE DO 

ENSINO DE 

PAULO SOBRE O 

ESPÍRITO SANTO 

AOS EFÉSIOS

1. As Escrituras como fonte de 
revelação sobre o Espírito Santo.



❑Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a 
sua primeira fonte de conhecimento acerca da 
divindade era a revelação do cânon do Antigo 
Testamento.

❑Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, 
tanto quanto todos os demais judeus.

❑A doutrina da Santíssima Trindade, mais 
especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava 
presente no Antigo Testamento de forma subjetiva.



•2. O Pentecostes

como fonte de 

revelação do 

Espírito Santo.



❑A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a 
experiência vivida pelos apóstolos no dia de 
Pentecostes (At 2.1-4). 

❑Em seguida, a sua própria experiência quando foi 
cheio do Espírito Santo, depois da conversão (At 9.17).

❑Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de 
forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o 
Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de 
maneira objetiva e clara.



•3. Paulo ensina

acerca do Espírito

Santo aos efésios

(At 19.1-6). 



PAULO ENSINA SOBRE O ESPÍRITO SANTO AOS EFÉSIOS

PAULO NÃO CONTRARIA A MENSAGEM DE JOÃO BATISTA E APOLO

OS EFESIOS RECEBEM A PALAVRA DE DEUS E PAULO ORA POR ELES 
COM IMPOSIÇÃO DE MÃOS

O ESPÍRITO SANTO DESCE SOBRE OS EFESIOS E COMEÇAM A FALAR 
EM LÍNGUAS E PROFETIZAREM

EM SEGUIDA ELES INICIAM UMA GLORIOSA E BEM SUCEDIDA 
EVANGELIZAÇÃO

A IGREJA CONTINUA A CRESCER COM MAIS INTENSIDADE

OS SINAIS E PRODIGIOS MARCAVAM O MINISTERIO DA IGREJA QUE 
CRESCIA NO PODER DO ESPÍRITO SANTO



• No poder do Espírito, 
o apóstolo Paulo, além
de realizar curas e 
milagres em nome de 
Jesus, levou a igreja
em Éfeso a espalhar o 
Evangelho de Cristo. 

• À luz desse exemplo, 
precisamos resgatar a 
simplicidade da fé
cristã, buscando os
sinais que 
demonstram o poder
do Espírito Santo hoje.



REFLEXÃO

O que movia o apóstolo 
Paulo e para quê?

Era o poder do Espírito Santo que o movia de 
tal modo que o apóstolo não tinha outra 

missão, senão, pregar a Jesus, e este 
crucificado.



REFLEXÃO

Quem acompanhou Paulo na 
primeira viagem missionária?

Na primeira viagem, Paulo não estava só, 
mas acompanhado e assistido por 
Barnabé, que era um conselheiro 

competente.



REFLEXÃO

Quem o acompanhou na segunda 
viagem missionária?

Na segunda viagem missionária, o 
apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia 

porque a igreja dessa cidade havia 
crescido e se tornou o ponto de partida 

para visitar outras cidades.



REFLEXÃO

É possível receber o Batismo no 
Espírito Santo antes de crer em 

Jesus?

Ninguém recebe o batismo no Espírito 
Santo antes de crer em Cristo como 

Salvador.



REFLEXÃO

Quais eram as fontes do ensino de 
Paulo sobre o Espírito Santo?

As Escrituras e o Pentecostes.


