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Dedico este trabalho:  
A todos os cristãos que almejam ver e 
participar de um novo tempo da manifestação 
de Deus na terra. Homens e mulheres que 
anseiam ver a glória de Deus. 
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RESUMO 

O presente texto tem como objetivo falar sobre o derramar do Espírito Santo ao 
longo da história, a profecia deste derramar no antigo testamento, o cumprimento 
desta profecia no novo testamento, mais preciso, no livro de Atos capítulo 2. O 
estudo espera mostrar como o Espirito Santo se manifestou, e qual foi o resultado do 
derramar do Espírito.  O Espírito que pairava sobre as profundezas do mar em 
Gênesis 1é o mesmo que se manifestou no livro de Atos dos apóstolos capítulo 2 
onde neste acontecimento muitas vidas foram acrescidas ao número de cristãos, e é 
o mesmo que se manifesta hoje. O derramar do Espírito Santo no meio pentecostal 
foi marcado por diversos nomes que certamente influenciaram e ainda influenciam 
esta geração, e ao longo dos anos estes eventos foram marcados com curas, falar 
em línguas e campanhas de fé e milagres. A conclusão do tema abordado é que a 
presença do Espírito Santo na história do povo de Deus na terra sempre foi marcada 
por grande número de pessoas se rendendo ao evangelho transformador e na 
expectativa da volta de Jesus como grande e maior manifestação da humanidade.  
Palavras-chave: Espírito Santo. Promessa. Cumprimento da promessa. 
Expectativa.  
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1- INTRODUÇÃO  

DERRAMAR DO ESPÍRITO EM ATOS 2 

 

Este artigo será dividido em três partes: O Espírito Santo na criação; As profecias 

sobre este derramar; O cumprimento desta promessa em Atos 2. 

     Desde o inicio podemos entender que a terra e tudo o que nela há foi criada por 

meio de Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega, o inicio e o fim. Tudo foi criado por ELE, e 

por meio Dele todas as coisas passaram a existir. Jesus é o inicio de tudo e também 

é o fim de todas as coisas. Em Gênesis podemos perceber o porquê a terra foi 

criada. Podemos ver a criação do homem, podemos ver o lugar onde o homem 

habitava (o Jardim no Éden), podemos ver que Deus se encontrava com o homem e 

com a mulher neste jardim e, no livro de Apocalipse podemos ver que Jesus vai se 

encontrar conosco também num jardim. Portanto podemos entender que desde o 

inicio o plano original de Deus para a humanidade sempre foi se encontrar com a 

humanidade para um relacionamento, onde a forma que Deus usa para se 

comunicar com as pessoas são as manifestações de seu Espírito, com a qual Ele se 

manifesta no falar em línguas (batismo com o Espírito Santo), curas, restaurações e 

em uma atmosfera tomada pela presença de Deus. 

     Ao longo da história, percebemos que a humanidade se afastou de Deus 

deixando que seus caminhos se tornassem perversos, mas percebemos também 

que Deus sempre buscava se relacionar com o povo através de pessoas 

improváveis que ouviam a voz de Deus e que entregavam recados as nações. É 

neste interim de tempo que acontecem as profecias sobre o derramar do Espírito e 

sobre a volta do filho de Deus. Os escritos do antigo testamento apontam para o 

novo testamento e os escritos do novo testamento apontam para o antigo testamento 

sobre as manifestações do Espírito Santo na terra. 

     O Espírito descrito na passagem de Gênesis 1:2 é citado no Antigo testamento 

por outras 57 vezes, e a passagem de Joel 2:28-29 é a mais conhecida profecia do 

derramar do espírito que veio a ser cumprida em Atos 2. Nesta passagem fala sobre 

o derramar do espirito sobre um povo, foi o momento onde mais de 3000 homens se 

renderam ao Senhor. Foram 3000 homens sem contar mulheres e crianças que 

reconheceram Jesus como Salvador da humanidade. O derramar do Espírito 

descrito no livro de Joel, antigo testamento, veio acontecer no livro de Atos dos 

Apóstolos, no novo testamento, e esta promessa também vale para os nossos dias.  
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     Jonathans Edwards, John Wesley, George Whitefield, Charles Grandison Finney, 

Charles Haddon Spurgeon, Dwight Lyman Moody e Willian Joseph Seymour foram 

homens comuns que viveram grandes manifestações o Espírito Santo em sua época 

e foram chamados de avivalistas, por serem usados por Deus para influenciar uma 

geração no desejo por conhecer mais de Deus. Atualmente vivemos um período 

onde buscamos viver as grandes manifestações prometidas. Quando e onde será o 

próximo lugar onde acontecerá uma nova grande manifestação do Espírito Santo. 

 

O ESPÍRITO SANTO NA CRIAÇÃO. 

O Espírito Santo é descrito na Bíblia como uma das partes da trindade, o Espírito 

que dá vida, o Espírito que visita e o Espírito que marca a vida do cristão através das 

visitações e manifestar na igreja em todos os tempos. O texto de Gênesis 1: 2 diz 

que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Esta referência á respeito do 

Espírito Santo, quer dizer que antes de tudo vir a existir o Espírito de Deus já estava 

na terra dando vida á futura existência. Se Deus soprou o fôlego de vida na criação 

do homem, então o Espírito Santo também significa vida na vida.  O significado de 

Espírito no original é: Ruwach (vento, hálito, mente, espírito). Este mesmo Espírito 

(Ruwach) descrito na criação, também foi derramado em Atos capítulo 2. Segundo 

(Leonardo Dâmaso, 2014). 

Antes da criação da terra estar completa e em ordem para ser 
habitável, o Espírito Santo já estava presente desde o início em todo o 
processo. Em Gênesis 1.2, é dito que o Espírito de Deus ou o Espírito 
Santo pairava sobre a face das “águas”, ou, literalmente, do abismo. 

1) O ato de o Espírito pairar sobre a desordem, ou, em outras 
palavras, sobre o caos, descrito em Gênesis 1.2, aponta que o seu 
trabalho era trazer à existência a vida escondida na terra ainda 
inabitável e inacabada, ou seja, transmitir vida a toda matéria que 
seria criada, como o homem, os animais, as plantas, os luminares, e 
outros.                                                                                                   
2) Além de trazer à existência a vida secreta, o caráter do trabalho do 
Espírito Santo na criação consiste em fazer com que a beleza da 
glória divina escondida se revele em toda a criação, ativando, assim, a 
capacidade da criação de se reproduzir. Podemos utilizar como 
exemplo de reprodução da beleza divina as plantas, os animais, os 
luminares, as estações do ano, etc.            
3) Não existe uma tricotomia na obra da criação. Não podemos fazer 
uma separação de trabalho. Juntamente com Deus Pai e Deus filho, o 
Espírito Santo também planejou, geriu e coordenou toda a obra da 
criação. 
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O Espírito Santo recebido na Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus quer 

derramar na igreja na atualidade. Em Atos 2 após o derramamento do Espírito Santo 

houve um grande acréscimo no número de cristãos, e ainda hoje, o Espírito Santo 

se manifesta com salvação. Para Souza (ITAMIR, 1999, pág 58). 

Prometido pelos profetas, por João Batista e pelo próprio 
Senhor Jesus, o Espírito Santo, ao vir, no dia de pentecostes, 
iniciando na igreja, a nova comunidade que Deus criou para 
levar a salvação a todas as nações, manifestou-se de modo 
inequívoco, poderoso e sobrenatural. Diante disso é correta a 
afirmativa que diz: Todo homem, ao aceitar a Cristo, 
experimenta em sua vida a presença do Espirito Santo.  
 

AS PROFECIAS DO DERRAMAR DO ESPÍRITO. 

O acontecimento do derramar do Espírito no livro de Atos cap. 2 foi o cumprimento 

de uma profecia para aquele determinado tempo e lugar.  Joel 2:28-29, Ezequiel 

36:26-27 e Isaias 44:3-4. Esta profecia nos alcança ainda hoje, pois marcou o inicio 

da igreja na terra. O derramar do Espírito foi algo declarado pelo próprio Jesus 

Cristo, declarando que não estaríamos sós, mas que enviaria o Espírito Santo, o 

consolador. Para Owen (1998, p.12) 

O grande privilégio profetizado quanto á era do evangelho, que 
faria a igreja do Novo Testamento mais gloriosa do que a do 
Velho Testamento, foi o maravilhoso derramar da promessa do 
Espírito Santo sobre todos os crentes. É o vinho melhor que foi 
deixado por último (Is. 35:7; 44:3; Jl. 2:28; Ez.11:19; 36:27). O 
ministério do evangelho pelo qual somos novamente nascidos 
é chamado de ministério do Espírito (2Co 3:8). No Novo 
Testamento a promessa do Espírito Santo é para todos os 
crentes e não para apenas alguns poucos especiais R(m.8:9; 
Jo 14:16; Mt. 28:20). Somos ensinados a orar para que Deus 
nos dê o Seu Espírito Santo, para que com o Seu auxílio 
possamos viver para Deus na santa obediência que Ele requer 
(Lc. 11:9-13; Mt. 7:11; Ef.1:17; 3:16; Cl.2:2; Rm.8:26). O 
Espírito Santo foi prometido solenemente por Jesus Cristo 
quando estava para deixar o mundo (Jo. 14:15-17; Hb. 9:15-17; 
2Co.1:22; Jo.14:27; 16:13). Portanto, o Espírito Santo é 
prometido e dado como a única causa de todo o bem que 
podemos partilhar nesse mundo. Não há bem que recebamos 
de Deus senão o que nos é trazido e em nós operado pelo 
Espírito Santo. 

 

O derramar do Espírito Santo na igreja de Atos foi o cumprimento de profecias 

descritas no antigo testamento, porém, para serem cumpridas somente após a morte 

e ressurreição de Jesus Cristo. Deus se manifesta de forma a falar com o povo 

através de Isaías ou de Joel fazendo um apontamento para Jesus, ou seja, tanto em 
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Isaías e em Joel o derramar do Espírito está relacionado a Jesus, e ainda hoje estas 

profecias nos alcançam. Para Menzies (2013, p.35). 

Lucas se refere à “promessa” do Espírito quatro vezes em 
estreita proximidade (Lc 24.49; At 1.4; 2.33,39). A “promessa” é 
identificada com o dom pentecostal do Espírito (2.33) e 
explicitamente definida: O recebimento da “promessa” resultará 
em os discípulos serem “do alto [...] revestidos de poder” e 
capacitados para serem “testemunhas” eficazes (Lc 24.48,49; 
At 1.8). Para Lucas, a “promessa” com referência ao Espírito 
diz respeito ao dom do Espírito de profecia prometido em Joel 
2.28-32. Isso fica claro pela citação que Lucas faz de Joel 2.28-
32 em Atos 2.17-21, e é ainda mais enfatizado na introdução 
redacional da citação. Essa introdução contém a frase “diz 
Deus” (At 2.17) e, assim, identifica a profecia de Joel como “a 
promessa de meu Pai”, a descrição completa da “promessa” 
em três das quatro referências de Lucas (Lc 24.49; At 1.4; 
2.33). Na profecia de Joel, o Espírito vem como fonte de 
inspiração profética, ponto que Lucas destaca pela inserção da 
frase “e profetizarão” (At 2.18) no texto grego de Joel. Em outra 
alteração, Lucas transforma “servos e servas” de Joel em 
“meus servos” e “minhas servas” (ou seja, servos e servas de 
Deus) em Atos 2.18, realçando o que está implícito no texto de 
Joel: o dom do Espírito é dado apenas para aqueles que são 
membros da comunidade de salvação. As definições explícitas 
de Lucas (Lc 24.49; At 1.4-8) e o uso que faz da citação de Joel 
indicam que a “promessa” do Espírito, inicialmente cumprida no 
dia de Pentecostes (At 2.4), capacita os discípulos a assumir 
sua vocação profética para o mundo. 
 

A promessa do derramar do Espírito para os dois autores citados (Menzies e Owen) 

apontam para Cristo, e também apontam para o início de uma igreja ou obra 

missionária. Apontam para o início ministerial dos discípulos, onde logo após o 

derramar do espírito Pedro pregou sobre a morte e ressureição de Cristo e um 

número considerável de pessoas decidiram por viver esta vida com Cristo. 

 

O CUMPRIMENTO DA PROMESSA EM ATOS 2  

Em um de seus momentos com os discípulos, Jesus disse que iria para o pai e que 

deixaria o Espírito Santo como o consolador.  

Joel trouxe a profecia do derramar do Espírito cerca de 400 anos antes de Cristo 

sem que alguém viesse a conhecer algo sobre Jesus. Deus usou Joel para trazer 

uma mensagem á respeito de um grande avivamento que viria acontecer, o 

derramar descrito por Joel engloba várias classes de pessoas e todas elas ao final 

são vistas como servos de Deus. 
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Quando Deus promete, Ele mesmo cumpre. O derramar do Espírito é um exemplo 

que mesmo já tendo passado mais de 400 anos, as suas promessas se cumpriram. 

Para Grahan (p.10,11 e 12)  

Jesus disse que deixaria Seus discípulos por algum tempo, o 
que de fato fez. Durante as horas terríveis da crucificação, 
morte e sepultamento, dúvidas cruéis tomaram conta das 
mentes dos que O amavam, Ele ainda não havia sido 
"glorificado", e por isso a promessa do Seu Espírito ainda não 
tinha se concretizado. Mas nós sabemos o que aconteceu. 
Deus O levantou dos mortos e Lhe deu glória. Falando a 
cristãos, as Escrituras dizem que Cristo veio "por amor de vós, 
que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou 
dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e 
esperança estejam em Deus" (I Pedro 1:20, 21). Deus tinha 
mandado "esperar" pelo Espírito que deveria vir. Jesus 
ressuscitou dos mortos e foi visto pelos Seus discípulos. 
Incapazes de compreender o que estava acontecendo, eles 
não O reconheceram a princípio, e ficaram assustados porque 
pensavam estar vendo um fantasma. Para confirmar sua 
realidade física Jesus lhes disse que tocassem Nele, e até 
pediu algo para comer, Um fantasma não tem carne e ossos, 
não é? Nem poderia comer, não é verdade? Então, este era 
Jesus, não o Espírito que Ele havia prometido. Mesmo assim, 
Ele disse que continuassem esperando! Ainda não chegara a 
hora. A promessa foi cumprida 50 dias depois, no dia de 
Pentecostes. Que dia! Para nós, com nossa mentalidade 
prática, terrena, científica, é difícil imaginar os acontecimentos 
impressionantes daquele dia. "Ao cumprir-se o dia de 
Pentecostes, estavam todos reunidas no mesmo lugar; de 
repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e 
encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram 
distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma 
sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito santo, e 
passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes 
concedia que falassem" (Atos 2:1-4). Tinha chegado àquele 
que eles deveriam "esperar"! Que diferença faz a ênfase de 
uma palavra na descrição de um acontecimento de tão 
abaladora importância! Antes de Pentecostes a ênfase estava 
na palavra "pedir". "Se vós, que sois maus, sabeis dar boas 
dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai celestial dará o 
Espírito santo àqueles que lhe pedirem?" (Lucas11: 13, grifo 
meu). Depois de Pentecostes a ênfase estava na palavra 
"receber". Pedro, em seu Sermão cheio de poder, naquele 
mesmo dia, disse: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos 
pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo" Estas são as 
boas novas: não estamos mais esperando pelo Espírito Santo – 
Ele está esperando por nós. Não estamos mais vivendo em 
tempo de promessa, mas em dias de cumprimento. Os que 
faziam parte da Igreja Primitiva, aqueles homens, mulheres e 
crianças que conheciam a realidade do poder do Espírito 
Santo, foram totalmente transformados. O ímpeto de poder que 
eles experimentaram no dia de Pentecostes é característico da 



 - 7 - 

época que nos deu o Novo Testamento. O Espírito Santo foi 
prometido, a promessa foi cumprida, os discípulos foram 
transformados, e a glória disto tudo para nós é que Ele está 
presente em todo crente verdadeiro hoje em dia. Assim, o Seu 
poder também está à disposição de nós hoje. 
 

2.1 A IMPORTÂNCIA DO DERRAMAR DO ESPÍRITO NA VIDA DO CRISTÃO 

O derramar do Espírito marca a vida de todo cristão desde os primórdios, pois 

descreve o início da igreja na terra e ao mesmo tempo nos desafia a não nos 

esquecermos de nossas raízes, entendendo que o derramar do espírito trouxe 

grandes consequências na vida dos discípulos que andavam com Jesus. As 

transformações foram rápidas e repentinas, pois logo após este derramar eles 

saíram do lugar onde estavam e pregaram as boas novas sobre o arrependimento 

dos pecados, e após esta pregação, vidas e mais vidas se renderam a Jesus Cristo 

como Senhor. Após o derramar do espírito, uma nova perspectiva de vida foi 

derramada sobre aquelas pessoas e ainda hoje, como cristãos, devemos debruçar 

nosso olhar sobre o prisma de transformação de atitude, mudança de mentalidade e 

até mesmo uma nova postura espiritual. Para Grahan (p.106) 

Acho que é apropriado dizer que todo cristão não cheio do 
Espírito é incompleto. A ordem de Paulo aos cristãos de Éfeso, 
"enchei-vos do Espírito", é válida para todos os cristãos, em 
qualquer época, em qualquer lugar. Não há exceções. A 
conclusão lógica é que se nós recebemos a ordem de ser 
cheios do Espírito, estaremos pecando se não o formos. E o 
fato de que nós não estarmos cheios é um dos maiores 
pecados contra o Espírito Santo. É interessante observar que, 
na língua grega original que Paulo está usando, a ordem 
"enchei-vos do Espirito" na verdade transmite a ideia de ser 
continuamente enchido. Uma vez não é suficiente, como se 
nós fôssemos um balde. Devemos nos encher constantemente. 
Poderíamos traduzir: "Encham-se e continuem se enchendo do 
Espírito de Deus", ou "Estejam sendo cheios". 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Sempre se fala sobre o derramar do Espírito pela ótica do falar em línguas, 

mas não se fala no derramar do espírito como um evento que marcou o início da 

igreja na terra. Este artigo procurou tratar o assunto como um evento que nos motiva 

ainda nos dias atuais, pois o derramar do espírito em Atos 2 tem que ser vivo na vida 

do crente em todos os dias, entendendo que devemos sempre ser cheios do espírito 
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de Deus para podermos pregar o evangelho em todos os lugares da terra. O 

derramar do Espírito foi um divisor de águas para todo cristão e ainda nos dias de 

hoje deve-se ter saudades deste acontecimento, e ansiar a cada dia, que este 

derramar esteja enchendo a vida de todo aquele que crê e confessa o nome de 

Jesus como Senhor. 
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