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AULA - EBD - 23/05/2021
O verdadeiro pentecostalismo

Tema: Batismo com o Espírito Santo e com fogo
Texto base: Lucas 3:16

Contexto

1. O que é o batismo?
2. O que é o batismo com o Espírito Santo?
3. O que é o batismo com fogo?

Tópicos

1. Curiosidade sobre os textos de mesmo número de capítulo e versículo:
a. Em João 3:16 = o Pai envia o Filho por amor;
b. Em Lucas 3:16 = o Filho envia o Espírito e o fogo;

2. Deus impôs limites naturais para todas as suas criações, inclusive o homem (Gênesis 1:26):
a. Mar: Provérbios 8:29, Jeremias 5:22
b. Território Israelense: Números 34:6
c. Estações e a terra: Salmos 74:17
d. O direito do próximo: Deuteronômio 19:14
e. Aves: Gênesis 1:20
f. Homem: Gênesis 1:26

3. Reconhecer os seus próprios limites faz parte de uma vida com Deus (1 Coríntios 3:3-9):
a. O Apóstolo Paulo reconheceu seus limites como "um meio" por quem o povo passava a

crer em Deus e não como um fim em si mesmo (1 Coríntios 3:5);
b. João Batista só poderia ir até o batismo nas águas (Lucas 3:16);

4. João Batista não era digno de ser humilhado (Lucas 3:16):
a. Uma coisa é você se humilhar e outra é você não ser digno de ser humilhado;

5. Como era o ensino e a vida na época de Jesus?
a. A criança passava a manhã na escola rabínica;
b. A criança passava a tarde aprendendo a profissão com o pai ou ajudando a mãe em

casa;
c. Um sala na sinagoga tinha cerca de 25 alunos;
d. Nem todos os rabinos concordavam que as mulheres devessem aprender a Torá;
e. As crianças brincavam normalmente (Mateus 11:16-17 e Lucas 7:32):

i. Inclusive foram encontradas bonecas de meninas, chocalhos, dados e indícios de
brincadeiras ao ar livre semelhantes à "amarelinha", além de dançarem, cantarem e
tocarem instrumentos;

f. O estudo de outras matérias eram baseados na Torá:
i. História: usavam as histórias do povo de Israel;
ii. Matemática: usavam as idades dos homens e mulheres, como os patriarcas e

profecias que incluem cronologia;
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iii. Geografia: usavam as guerras e terras onde o povo de Israel passou;
iv. Medicina: usavam as prescrições de saúde contidas na lei;

g. A escola primária ia dos 5 anos até os 12 ou 13 anos de idade;
h. O ensino superior era fora da sinagoga em um local chamado "casa de interpretação"

(Beit Midrash) acompanhada por um mestre da lei, sendo um ensino para poucos, como
aconteceu com o Apóstolo Paulo (Atos 22:3):

i. Aprendiam entre outras coisas alguns outros idiomas;
ii. No final do ensino superior rabínico se tornavam escribas ou doutores da lei;
iii. O aluno de um rabino deveria ser, antes de tudo, aceito pelo rabino;
iv. O aluno na companhia do rabino deveria ser submisso à ele assim como era com

seu pai;
v. O aprendizado envolvia interpretar a Torá (a lei) e como usá-la no dia-a-dia

(prática);
vi. O tempo do ensino superior é desconhecido, mas uma frase em um documento

antigo esclarece algo interessante:
"É frequentemente recomendável como altamente meritório para alguém ser
um dos primeiros a vir para uma Beit Midrash e o último a deixá-la"

vii. Em alguns casos, ao invés de o aluno se oferecer para o curso, o próprio mestre
ou rabino, reconhecendo seu potencial, o convidava para ser seu discípulo:

1. Isso nos lembra que Jesus, que era chamado de rabi (mestre), recebe duas
pessoas (Lucas 9:57-62) como se convidando a segui-lo e ao mesmo
tempo convida outros para o seguir (Pedro e André em Mateus 4:18-19 e
Mateus em Lucas 5:27-28);

i. É interessante notar que Jesus escolheu 11, pois Judas foi apenas aceito e não
escolhido;

6. Na época de Jesus existiam duas escolas rabínicas famosas (Hilel e Shamai):
a. Hilel também era conhecido como Hilel, o Ancião ou o Babilônico;
b. Hilel viveu de 60 AEC [Babilônia] até 9 EC [Jerusalém];
c. Hilel tinha cerca de 80 discípulos;
d. Hilel era um homem de paz, humilde e respondia a todas as perguntas que lhe eram

feitas, mesmo as constrangedoras;
e. Hilel tinha alunos não-judeus, ao contrário de Shamai;
f. Hilel estimulava nos homens a auto-estima;
g. Hilel citava coisas como:

i. Aquele que tenta engrandecer seu nome, o destrói;
ii. Aquele que não aumenta seu conhecimento, o diminui;
iii. Aquele que não estuda, merece morrer;
iv. O que não desejas para ti não o faças aos outros. Esta é a Torá, o resto é

comentário. Vai e aprende;
h. Shamai também conhecido como Shamai, o Ancião;
i. Shamai viveu de 50 AEC [Israel] até 30 EC [Israel];
j. Shamai era diferente, sendo rígido, justo e sem paciência;
k. Shamai ensinava que era necessário ter uma postura firme para lidar com os adversários

da tradição judaica;
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l. Shamai entrava nos embates para separar e proteger a comunidade judaica da
interferência de Herodes (o Grande) e dos romanos;

m. Shamai alertava sobre o perigo de Herodes a seus colegas, avisando-os de que ele iria
dominá-los sem piedade;

n. Shamai citou a seguinte frase (embora ele reconhecia seu temperamento difícil):
i. Faça do estudo da Lei sua principal ocupação; fale pouco, mas realize muito; e

receba todo homem com um semblante amistoso;
7. Por que Jesus enviou 70 discípulos (Lucas 10:1)?

a. Quem eram aqueles 70 discípulos? Quais os seus nomes?
b. Marcos é tido como um dos 70 discípulos de Jesus;
c. Eram homens desconhecidos e provavelmente nunca aceitos numa escola superior

rabínica comum;
d. Eram homens pequenos para a sociedade, mas o Pai e o Espírito Santo decidiram

usá-los (Lucas 10:21-24);
e. Eusébio de Cesareia afirmou categoricamente que no seu tempo não existia uma lista

como esta abaixo e mencionou entre os discípulos apenas Barnabé, Sóstenes, Cefas,
Matias, Tadeu e Tiago, irmão de Jesus;

f. Muitos destes nomes incluídos entre os setenta são facilmente reconhecidos por suas
próprias realizações, mas há ligeiras diferenças entre as várias listas;

1. Tiago, irmão de Jesus, chamado
de Tiago, o Justo, autor da
Epístola de Tiago e o primeiro
bispo de Jerusalém.
2. Marcos, o Evangelista, autor do
Evangelho de Marcos e primeiro
bispo de Alexandria.
3. Lucas, o Evangelista, autor do
Evangelho de Lucas.
4. Cleofas.
5. Simeão, filho de Cleofas,
segundo bispo de Jerusalém.
6. Barnabé, companheiro de Paulo
de Tarso.
7. Justo, bispo de Eleuterópolis.
8. Tadeu de Edessa, também
chamado de Santo Addai
(provavelmente não é o mesmo
apóstolo chamado de Tadeu).
9. Ananias, primeiro bispo de
Damasco.
10. Estevão, um dos Sete
Diáconos, o primeiro mártir.

11. Filipe, o Evangelista, um dos
Sete Diáconos, bispo de Trales na
Ásia Menor.
12. Prócoro, um dos Sete
Diáconos, bispo de Nicomédia na
Bitínia.
13. Nicanor, o Diácono, um dos
Sete Diáconos.
14. Timão, um dos Sete Diáconos.
15. Parmenas, um dos Sete
Diáconos.
16. Timóteo, primeiro bispo de
Éfeso.
17. Tito, primeiro bispo de Creta.
18. Filémon, bispo de Gaza.
19. Onésimo (não é o mesmo
Onésimo citado na Epístola a
Filémon).
20. Epafras, bispo de Andríaca.
21. Arquipo.
22. Silas, primeiro bispo de
Corinto.
23. Silvano.
24. Crescêncio.
25. Crispo, bispo de Calcedônia.
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26. Epeneto, bispo de Cartago.
27. Andrônico, bispo da Panônia.
28. Estácio, segundo bispo de
Bizâncio (depois de Santo André).
29. Amplíato, bispo de Odissa
(Varna).
30. Urbano, bispo da Macedônia.
31. Narciso, bispo de Atenas.
32. Apeles, bispo de Heraclião.
33. Aristóbulo, bispo da Britânia.
34. Herodião, bispo de Patras.
35. Ágabo, o Profeta.
36. Rufus, bispo de Tebas.
37. Asíncrito, bispo de Hircânia.
38. Flegonte, bispo de Maratona.
39. Hermes, bispo de Filipópolis.
40. Parrobo, bispo de Potole.
41. Hermas, bispo da Dalmácia.
42. Lino, segundo bispo de Roma.
43. Caio, bispo de Éfeso.
44. Filólogo, bispo de Sinope.
45. Lúcio de Cirene, bispo de
Laodiceia na Síria.
46. Jasão, bispo de Tarso.
47. Sosípatro, bispo de Icônio.
48. Olimpas.
49. Tércio, que transcreveu a
Epístola aos Romanos e bispo de
Icônio.
50. Erasto, bispo de Paneas.
51. Quarto, bispo de Berito.
52. Evódio, primeiro bispo de
Antioquia.

53. Onesíforo, bispo de Cirene.
54. Clemente, bispo de Sardes.
55. Sóstenes, bispo de Cólofon.
56. Apolo, bispo de Cesareia
Palestina.
57. Tíquico, bispo de Cólofon.
58. Epafrodito.
59. Carpo, bispo de Beroia na
Trácia.
60. Quadrado, bispo de Atenas.
61. João Marcos, que geralmente
se acredita ser Marcos, o
Evangelista, bispo de Biblos
62. Zenas, o Doutor da Lei, bispo
de Dióspolis.
63. Aristarco, bispo de Apameia,
na Síria.
64. Pudêncio, pai de Santa
Pudenciana e Santa Praxedes.
65. Trofimo.
66. Marcos, também chamado de
Marcos, primo de Barnabé, bispo
de Apolônia.
67. Artemas, bispo de Listra.
68. Áquila, companheiro de
Priscila e seguidores de Paulo de
Tarso em suas viagens.
69. Fortunato.
70. Acaico.
71. Dorcas, também chamada de
Tábata, uma discípula que Pedro
ressuscitou dos mortos.

g. Matias (Atos 1:23-26), o apóstolo que substituiu Judas Iscariotes como um dos doze, é
também frequentemente listado entre os setenta, uma vez que João Marcos é geralmente
entendido como sendo Marcos, o Evangelista (o que escreveu o evangelho);

h. Referência: https://pt.wikipedia.org/wiki/Setenta_Disc%C3%ADpulos
8. O estudo na escola rabínica era sustentado por quem?

a. Os alunos de escolas rabínicas não podiam trabalhar (trabalho braçal);
b. O estudo começava de manhã bem cedo e terminava apenas ao pôr-do-sol;
c. Os discípulos andavam atrás do seu mestre o dia inteiro em todos os lugares

aprendendo tudo sobre a lei e como aplicar o aprendizado no dia-a-dia;
d. A família do estudante bancava o filho ou pessoas simpatizantes daquela escola

contribuíam com doações;

https://pt.wikipedia.org/wiki/Setenta_Disc%C3%ADpulos
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e. Se os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus, quem sustentou os discípulos e a
escola de Jesus?

i. Pedro não pescou mais;
ii. Mateus deixou de ser cobrador de impostos;

f. As mulheres sustentaram a escola de Jesus (Lucas 8:1-3) e sem elas não teríamos os
discípulos, já que ninguém investiria em nenhum deles;

9. Por que João Batista não era digno de desatar as sandálias de Jesus?
a. Os alunos não pagavam ao rabino, seu professor, mas faziam as vezes serviços para

eles;
b. Mas o serviço mais humilhante que nenhum aluno fazia era desatar (desfazer o nó, soltar)

as sandálias do seu mestre, o que João Batista estava pronto a fazer se necessário, ainda
que não se considerasse digno de tal coisa humilhante;

10. João Batista tinha em mente o princípio de que sempre haverá alguém maior ou melhor do que
você (Lucas 3:16);

11. O que é o batismo?
a. A palavra grega usada por João Batista é "baptizo" (Strong G907);
b. Existem duas palavras para mergulhar ou imergir, que é o significado do termo grego

"baptizo":
i. Bapto (G911): Jesus citou em Lucas 16:24, João 13:26 e Apocalipse 19:13;
ii. Baptizo (G907): Jesus citou em Marcos 16:16;

c. A diferença entre as palavras é o processo e o efeito causado por elas;
d. Um poeta grego chamado Nicander (200 AEC) explicou o batismo como uma receita de

picles e neste texto ele usa tanto a palavra bapto como a palavra baptizo:
i. Para preparar o picles, primeiro você mergulha (bapto) o vegetal em água

fervente;
ii. Depois ele é batizado (baptizo) na solução de vinagre;
iii. Ambos os verbos falam de mergulhar o vegetal em uma solução;
iv. Mas o primeiro verbo (bapto) descreve uma ação temporária e o segundo verbo

(baptizo) produz uma mudança permanente;
e. Um mero consentimento intelectual não é o bastante para o tipo de batismo que Jesus

deseja;
f. O batismo envolve uma união com Cristo, uma mudança que envolve transformação real

e permanente;
12. O batismo na água representa sua decisão inicial que deve ser irreversível (Romanos 6:1-5):

a. Seria uma cerimônia de sepultamento que envolve morte permanente para o pecado;
13. O que seria então o batismo com o Espírito Santo e com fogo (Lucas 3:16)?

a. Segundo o reformador Martinho Lutero: "A Bíblia é sua própria intérprete.";
b. Vamos analisar o versículo seguinte (Lucas 3:17);
c. Perceba a dinâmica entre os dois versículos:

Lucas 3:16 Lucas 3:17

Batizar com o Espírito Santo A sua pá ele tem na mão, para limpar
completamente a sua eira e recolher o trigo
no seu celeiro
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E com fogo Queimará a palha em fogo inextinguível

Eira - Terreno ou local cuja superfície não possui saliências, normalmente feito sobre terra batida, utilizado para debulhar, secar,
trilhar e limpar legumes e cereais.

O trigo é lançado na direção do vento para que o próprio vento remova a palha e somente fique o trigo, que depois é recolhido e
guardado no celeiro.

d. Batizar com o Espírito Santo envolve um árduo trabalho de limpeza com a pá para
remover o trigo, separando o grão de trigo da palha (purificação e santificação);

e. O batismo com fogo envolve queimar a palha num fogo que nunca se apaga;
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14. Referências:
a. https://jewishencyclopedia.com/
b. https://www.amazon.com.br/Vida-Di%C3%A1ria-nos-Tempos-Jesus/dp/8527503921 (A vida

diária nos tempos de Jesus)
c. https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicandro_de_C%C3%B3lofon

https://jewishencyclopedia.com/
https://www.amazon.com.br/Vida-Di%C3%A1ria-nos-Tempos-Jesus/dp/8527503921
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicandro_de_C%C3%B3lofon

