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O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO
H. E. HAYHOE

O batismo com o Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes quando todo aquele

grupo reunido no andar superior da casa recebeu o Espírito Santo. Naquela ocasião o

Espírito  Santo  "encheu toda a casa"  (Atos 2.2),  e  encheu também cada um dos que

estavam na casa. (vers. 4.) 

As "línguas repartidas" demonstravam o propósito de Deus em fazer tanto judeus como

gentios um em Cristo, enquanto que o fato de serem "como que de fogo" (figura de um

juízo),  nos  faz  lembrar  que  "a  santidade  convém à  tua  casa,  Senhor,  para  sempre".

(Salmo 93.5.) Isto se tornou evidente no julgamento de Ananias e Safira. (Atos 5.) Algo

similar  ao  batismo  com  o  Espírito  aconteceu  quando  os  gentios  foram publicamente

recebidos, em Atos 10.44 e 11.15. É a isso que se refere 1 Coríntios 12.13, quando foi

dada a Paulo a revelação da verdade da igreja como sendo o Corpo de Cristo.

Uma vez que a igreja já foi formada, o batismo com o Espírito não se repete em nossos

dias. Hoje os crentes são acrescentados, à medida que cada um recebe o Espírito Santo

individualmente, como consequência de sua fé em Cristo e na Sua obra. (Efésios 1.13.)

É bom frisar que em nossos dias o Espírito não é dado pela imposição de mãos. Além

disso, mesmo na igreja primitiva, o Espírito nem sempre foi recebido desta maneira (veja

Atos 10.44), mas Deus usou este meio em ocasiões especiais para preservar a igreja dos

grupos nacionais independentes entre si. Foi o cumprimento de João 11.52. Podemos ver

isto quando os samaritanos foram recebidos. (Atos 8.17.) Também quando foi recebido

Saulo de Tarso, para que a ele pudesse ser dada a verdade de que os crentes em Cristo

são um com Ele e para que Saulo pudesse se identificar com eles. (Atos 9.4,28.) Vemos

isto novamente quando alguns gentios, que conheciam apenas o batismo de João, foram

recebidos. (Atos 19.6.) "Há um só corpo e um só Espírito." (Efésios 4.4.)
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