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Comentário lição 11

Muitos estudiosos sérios das Escrituras consideram que os livros de Lucas e Atos são uma
unidade, elaborados numa perspectiva de continuidade. Lucas deixa isso claro em Atos 1.1:
“Escrevi o primeiro livro [Evangelho de Lucas] […]”. Agora ele escreve o segundo: Atos dos
Apóstolos. Esse entendimento já se faz presente na Hermenêutica Pentecostal .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O EVANGELHO DE LUCAS: O ESPÍRITO SANTO NO MINISTÉRIO DE CRISTO

Em comparação com os outros evangelistas sinóticos, Lucas fornece as mais numerosas
referências ao Espírito Santo: Marcos tem seis referências, Mateus tem doze referências, e
Lucas tem dezessete referências. É signi�cativo que, com poucas exceções de menor
importância, todas as referências ao Espírito Santo em Marcos e em Mateus são paralelas em
Lucas. De maior signi�cado é que muitas referências ao Espírito Santo em Lucas não têm
paralelo em Marcos ou Mateus […] Essa concentração de referências ao Espírito Santo no
Evangelho de Lucas demonstra que o Espírito é histórica e teologicamente de maior interesse
para Lucas do que para os outros evangelistas .3

Lucas expõe em seu evangelho a atuação do Espírito Santo no ministério de Cristo desde o
Seu nascimento até a Sua morte, ressurreição e ascensão. No corpo desse escrito veri�camos a
atenção especial que Lucas dá ao Espírito Santo, bem como mostrando que Ele capacitou a
Cristo a desempenhar a Sua missão.

Lucas apresenta uma grande ênfase na importância e proeminência do Espírito Santo na vida
de Jesus e do seu povo (Lc 1.15,41,67; 2.25-27; 4.1,14,18; 10.21; 12.12; 24.49) . O próprio
Jesus ao ler o texto descrito em Isaias a�rmou que o Espírito estava sobre Ele, destacando os
feitos que realizara por causa dessa unção (Lc 4.18,19).
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O evangelho de Lucas �naliza seu conteúdo com a promessa do revestimento de poder que
viria sobre os discípulos que viram a ascensão de Jesus (Lc 24.49). Esse revestimento de poder
capacitou e capacita a igreja a propagar e progredir em sua missão: anunciar o evangelho a
todo o mundo.

Destaque

Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo (Lc 1.1-3). A narrativa do Evangelho
compreende o nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus, bem como a promessa
do derramamento, bem como a promessa do derramamento do Espírito Santo. O evangelista
enfatiza o papel e a importância do Espírito no advento do Messias .2

A ação do Espírito no Evangelho de Lucas é percebida em diversos eventos. De modo
introdutório, destacamos os seguintes: na vida de João Batista, o precursor de Cristo, quando
do anúncio do anjo de que ele seria “cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mão”
(Lc 1.15); na vida de Isabel e Zacarias – os pais de João Batista, quando, no sexto mês da
gravidez, ao receber a visita de Maria, “a criancinha saltou no seu ventre; e Isabel foi cheia do
Espírito Santo” (Lc 1.41); após o nascimento de João Batista, quando Zacarias “foi cheio do
Espírito Santo e profetizou” (Lc 1.67) .2

ATOS DOS APÓSTOLOS: O ESPÍRITO SANTO NO MINISTÉRIO DA IGREJA

Em cumprimento dos elementos programáticos e paradigmáticos na narrativa do Pentecostes,
Atos é a história do avanço geográ�co e racial do evangelho. É, também, a história dramática
do dom complementar do Espírito Santo. Após o derramamento do Espírito no dia de
Pentecostes, o dom do Espírito para os crentes samaritanos, Saulo, a casa de Cornélio e os
discípulos em Éfeso dominam o registro de Lucas sobre a atividade carismática do Espírito (At
8.14-19, 9.17,18; 10.44-46; 19.1-7). Outras doações do Espírito pontuam a narrativa de Atos.
Por exemplo, o Espírito é dado pela segunda vez à congregação dos discípulos em Jerusalém e,
também, aos discípulos em Icônio (At 4.31; 13.52). O Espírito Santo inicia, dirige e capacita
todo avanço do evangelho por todo império .3
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Atos traz o cumprimento da promessa que Cristo fez ao ascender aos céu, após passar cerca de
40 dias orientando os seus discípulos após ressurreto. Foi através da descida e do derramar do
Espírito Santo sobre os primeiros discípulos que a igreja expandiu em meios aos percalços.

O livro dos Atos dos Apóstolos apresenta e revela a missão do Espírito Santo na vida e no
papel da igreja e enfatiza o batismo no Espírito Santo como a provisão de Deus para capacitar
a igreja a proclamar o evangelho e a dar continuidade ao ministério de Jesus […] O livro de
Atos não é simplesmente um compêndio de história da igreja primitiva; é o padrão perene
para a vida cristã e para qualquer congregação cheia do Espírito Santo .4

O revestimento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos marca o início do agente
propagador do evangelho de Cristo: a igreja. O Espírito capacita e opera na e pela igreja como
agente impulsionador de sua missão. Sem a presença e habitação do Espírito Santo a igreja
fracassaria e não estaria de pé. É Ele que nos auxilia a prosperar em meio as di�culdades.

Destaque

Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperar o
revestimento de poder do alto (Lc 24.49). A promessa tem conexão com a palavra profética de
Isaías direcionada a Israel – “derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade” (Is 44.3); de
Ezequiel – “derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel” (Ez 39.29); e, mais precisamente,
com a profecia de Joel que estende a promessa para todos os crentes – “E há de ser que, depois,
derramarei o meu Espírito sobre toda a carne” (Jl 2.28). Após o Senhor ter sido elevado aos
céus, o livro de Atos dá prosseguimento à narrativa da promessa do Espírito à Igreja (At 1.1-
4) .2
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O cumprimento da promessa se deu no Dia de Pentecostes (At 2.1). O termo “pentecostes”
refere-se à festa judaica que ocorria cinquenta dias após a Páscoa (Lv 23.15-21; Dt 16.9-12).
Os judeus da Palestina tinham sua maior celebração na festa da Páscoa, ocasião em que Cristo
foi cruci�cado e ressuscitou (Lc 22.1,2; 24.1,6). Porém, entre os judeus da dispersão, a festa
do Pentecostes era a mais concorrida, ocasião da descida do Espírito Santo (At 20.16; 1 Co
16.8). Isso explica a variedade de idiomas presentes em Jerusalém na festividade (At 2.9-11).
Lucas escreveu que, cumprindo-se o dia do Pentecostes, os discípulos reunidos no cenáculo
foram cheios do Espírito Santo e falaram noutras línguas (At 2.1,4) .2

UM MODELO PENTECOSTAL PARA A IGREJA DE NOSSOS DIAS

O batismo no Espírito Santo é uma obra distinta e à parte da regeneração, também por Ele
efetuada. Assim como a obra santi�cadora do Espírito é distinta e completiva em relação à
obra regeneradora do mesmo Espírito, assim também o batismo no Espírito complementa a
obra regeneradora e santi�cadora do Espírito […] Ser batizado no Espírito signi�ca
experimentar a plenitude do Espírito (At 1.5; 2.4) […] O batismo no Espírito Santo outorgará
ao crente ousadia e poder celestial para este realizar grandes obras em nome de Cristo e ter
e�cácia no seu testemunho e pregação .4

Temos em Lucas-Atos um modelo pentecostal para a atuação do ministério da igreja. O
recebimento do Espírito Santo no momento da conversão, e o posterior revestimento de
poder (Batismo no Espírito Santo), continuam como promessa para os nossos dias. O Batismo
no Espírito Santo está disponível a todo cristão que nasceu de novo em Cristo Jesus.
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A promessa do batismo no Espírito Santo não foi apenas para aqueles presentes no dia de
Pentecoste (At 2.4), mas também para todos os que cressem em Cristo durante toda esta era:
“a vós” – os ouvintes de Pedro; “a vossos �lhos” – à geração seguinte; “à todos o que estão
longe” – à terceira geração e às subsequentes. O batismo no Espírito Santo com o poder que o
acompanha, não foi uma ocorrência isolada, sem repetição, na história da igreja. Não cessou
com o Pentecoste, nem com o �m da era apostólica. É o direito mediante o novo nascimento
de todo cristão buscar, esperar e experimentar o mesmo batismo no Espírito que foi
prometido e concedido aos cristãos do Novo Testamento .4

Destaque

Perceber Lucas-Atos como uma unidade traz uma compreensão acurada de que o autor
sagrado, tanto do Evangelho como de Atos, tem mais do que história para dizer: tem
doutrina. E a doutrina pentecostal a respeito do Batismo no Espírito Santo, e mais
especi�camente das línguas como evidência inicial do Batismo no Espírito, está assentada no
desenvolvimento dos fatos doutrinários iniciados no Evangelho de Lucas, em Jesus; e
desdobrado em Atos dos apóstolos, na Igreja […] Ler e entender a estrutura narrativa presente
em Lucas-Atos é fundamental para compreender bem a nossa doutrina do Espírito Santo e
vive-la de maneira que sejamos cheios do Espírito Santo e vive-la de maneira que sejamos
cheios do Santo Espírito. Em Lucas-Atos podemos explorar bastante a doutrina do Espírito
Santo .1

[…] a experiência pentecostal não �cou restrita ao tempo dos apóstolos (At 2.39). A promessa
não era exclusiva dos judeus e seus descendentes, mas alcança a todos que responderem ao
chamado divino, inclusive os gentios. O emprego de Lucas da expressão “do meu Espírito
derramarei” (At 2.17) aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão
será contínua até “o grande e glorioso Dia do Senhor” (At 2.20). No Antigo Testamento,
apenas algumas pessoas experimentaram o Espírito. A partir do Pentecostes, Deus tornou
disponível a todos os seus �lhos a plenitude do Espírito .2

Esperando Jesus voltar hoje!
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Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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