New BirthExperience

Experiênçia Pentecostal
(New Birth Experience)

Nenhum estudo é mais “concluidor” da Bíblia do que o estudo da purificação e salvação!
Pode existir muitas coisas que não conseguimos entender na Escritura, mas precisamos
entender a este subjecto.

vamos começar com a base principal
Somos pecadores!
Aos Romanos 5:8 “Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu
por nós, sendo nós ainda pecadores.”
Aos Romanos 5:19 “Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram
feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos.”

Note o comentário de Jesus
S. Marcos 2:17 “E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de
medico, mas, sim, os que estão doentes; eu não vim chamar os justos, mas sim os
pecadores.”
Sua mensagem para os pecadores foi

O Arrependimento
Ouça Jesus novamente.
S. Lucas 24:45-47

“Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as

Escrituras, e disse-lhes: Assim esta escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e
ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos; e em seu nome se pregasse o arrependimento e
a remissão dos pecados, em todas as naçóes, começando por Jerusalem.”

Duas coisas seriam pregadas
Arrependimento e remissão dos pecados:
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?

Como? Seria pregado em SEU NOME.

?

Onde? Começaria em Jerusalem. Isso foi cumprido em Atos 2:38 “E disse-lhes
Pedro: Arrependeivos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espirito Santo”

Deus exeguiu arrependimento de todo o ser humano!
Arrepender é virar o nosso rosto contra o pecado.
S. Mateus 3:8 “Produzi pois frutos dignos de arrependimento”
4:17 “Desde, então começou Jesus a pregar, e a dizer: Arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus.”

Arrepender verdadeiro é o primeiro passo para Deus!
Arrependimento prepara nossos corações para obedeçer as Escrituras com mais
profundidade.

Muitos tem assumido que crerer é a propria esperiençia de um novo nascimento. É dito
que se “acreditamos no Senhor Jesus Cristo” não precisamos ir mais adiante, porque o
novo nascimento está completo.

Vamos examinar esta idea.
Primeiramente, é verdade que acreditando no Senhor Jesus é o primeiro passo para a
salvação. Como Paulo falou para o presidiario Filipiano, “Acredite no no Senhor Jesus
Cristo, e serás salvo.” (Atos 16:31)

Porque será que isto é verdade?
Aos Hebreus 11:6 “Ora, sem fé é impossível agradar-lhe: porque é necessário que
aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o
buscam.”

Vamos olhar este caso mais perto:
Atos 2:21 “E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.”

3

S. Mateus 7:21 “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas
aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.”

Jesus é bem claro que a nossa presença na igreja e simplesmente crendo não é a
experiênçia do novo nascimento! (“mas aquele que faz a vontade do meu Pai”)

Nós não vamos todos para o mesmo lugar, e não acreditamos as mesmas coisas
sobre a Doutrina

Alguns desejam abriviar a Doutrina como se não fosse importante.
Mas o apóstolo Paulo tinha uma prospectiva diferente.

I Timóteo 4:16 “Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina: persevera nestas coisas;
porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.”
Veja I Timóteo 4:13, II Timóteo 3:10, 16; A Tito 2:1; II S. Joao 1:10.

Se existe um Deus, então tem que existir a verdade!
E por isso, temos a responsibilidade de procurar e ir em busca desta verdade.
Depois do arrependimento, o próximo passo de obediençia é a água do baptismo.

Tipologia do Velho Testamento
I S. Pedro 3:20 “Os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de
Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca; na qual poucas (isto é,
oito) almas se salvaram pela água: que também, como uma verdadeira figura, agora vos
salva, baptismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma
boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo”
Veja I Aos Coríntios 10:1-4

O Tabernaclo na selva
Exodo 30:18-21 “Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar,
e a porás entre a tenda da congregação e o altar; e deitarás água nela. E Aarão lavará
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suas filhos Lavarão suas mãos e seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação,
lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para
ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão pois as suas mãos e os
seus pés, para que não morram: e isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e à sua
semente nas suas gerações.”

Agua do Baptismo tem dois significados distintos.

Lavagem
S. Mateus 3:5-6 “Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a provincia
adjacente ao Jordão; e eram por ele baptizados no rio Jordão, confessando os seus
pecados.”

Interro
Romanos 6:4 “De sorte que fomos sepultados com ele pelo baptismo na morte; para
que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também
em novidade de vida.”

Os seguintes versos refletam o realização do comando na nova igreja.

Atos 2:38 “E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja baptizado em
nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espirito Santo”

Atos 10:48 “E mandou que fossem baptizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe
que ficasse com eles por alguns dias.”

Atos 19:5 “E os que ouviram foram baptizados em nome do Senhor Jesus.”

Como foi o baptismo da igreja primitiva?
A palavra baptizar vem da palavra grega “Baptizo”. Significando para mergulhar,
emerger, ou molhar.
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Por exemplo:
S. João 3:23 “Ora João baptizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali
muitas águas; e vinham ali, e eram batizados.”

S. Mateus 3:16 “E, sendo Jesus baptizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram
os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.”

Atos 8:38-39 “E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o
eunuco, e o baptizou. E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a
Filipe, e não o viu mais o eunuco; e, jubiloso, çontinuou o seu caminho.”

E sobre o espargir, espalhar, ou derramar, umas gotas de água sobre bebés ou mesmo
adultos não se encontra na biblia sagrada como sinal de baptismo.
Estas são apenas tradições humanas. Então devemos rejeitar a luz da verdade da
Escritura.

Qual a formula usada?
O nascimento da igreja no segundo capitulo dos Actos invalidou o baptismo de João. Foi
actualizado quando um nome foi acrescentado nele.

Atos 2:38 “E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja baptizado im
nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espirito Santo”

O maior patrimonio que o Senhor deixou para sua noiva (a igreja) foi o seu nome!
Atos 4:12 “E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum
outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos.”

Nenhum outro modo baptismal foi praticado na Escritura!
Atos 8:16 “(Porque sobre, nenhum deles tinha ainda descido; mas somente eram
baptizados em nome do Senhor Jesus.)”
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Atos 10:48 “E mandou que fossem baptizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe
que ficasse com eles por alguns dias.”

Atos 19:5 “E os que ouviram foram baptizados em nome do Senhor Jesus.”

Aos Romanos 6:3 “Ou não sabeis que todos quantos fomos baptizados em Jesus Cristo
fomos baptizados na sua morte?”

O nome de Jesus precisa ser invocado verbalmente para existir um baptizmo correto!

Note as três perguntas que Paulo perguntou á igreja no Corinth
São relevantes aos nossos estudos de hoje.

I Aos Corintios 1:13 “Está Cristo dividedo? Foi Paulo crucificcado por vós? Ou fostes
vós baptizados em nome de Paulo?”

Jesus foi crucificado por nós, então devemos ser baptizados em nome de Jesus!

Veja o baptismo do próprio Paulo:

Atos 22:16 “E agora por que te deténs? Levanta-te, e baptiza-te, e lava os teus pecados,
invocando o nome do Senhor.”

Agua Baptismal é um comando a ser obedecido para a salvação!

Atos 10:48 “E mandou que fossem baptizados em nome do Senhor.”

S. Marcos 16:15-16 “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a
criatura. Quem crer e for baptizado será salvo; mas quem não crer será condenado.”
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Aos Galatas 3:27 “Porque todos quantos fostes baptizados em Cristo já vos revestistes
de Cristo.”

Atos 2:41 “De sorte que foram baptizados os que de bom grado receberam a sua
palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil almas”

Aos Efésios 4:5 “Um só Senhor, uma só fé, um só baptismo”

E sobre Mateus 28:19?
S. Mateus 28:19 “Portanto ide, ensinai todas as nações, baptizando- as em nome do
Pai, e do Filho, e do Espirito Santo”

Mateus 28:19 foi obediente em Atos 2:38. Pai, Filho e Espírito Santo são os titulos, não
nomes. Muitos simplesmente repetem os comandos do Senhor encontrados em Mateus
28:19 envêz de obedeçê- los.
Baptismo usando uma formula de três, não foi praticado ou ensinado pelos discipulos de
Jesus Cristo.

O que é o nome do Pai?
S. João 5:43 “Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu
próprio nome, a esse aceitareis.”

Qual é o nome do Filho?
S. João 20:31 “Estes, porém, forem escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o
Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.”

O Espírito Santo não é um nome
S João 14:26 “Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu
nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho
dito.”
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É um titulo para o Espírito de Deus na igreja de hoje.

Isto nos trás a uma das mais lindas revelações da Bíblia: A mensagem do que Jesus
realmente é!
O nome do Pai, Filho, e Espirito Santo é Jesus! Os discipulos nunca tiveram nenhum
conflito sobre o baptizmo no Novo Testamento.

Porquê? Porque eles entendiam a singularidade ou unidade de Deus.
Observe:
S. João 14:10 “Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras
que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as
obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim: crede-me, ao menos, por causa das
mesmas obras.”

S. João 10:30 “Eu e o Pai somos um.”

S. João 14:8-11 “Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe
Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? quem me vê a
mim vê o Pai: e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que
o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai,
que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim:
crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras.”

S. João 14:15-20 “Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao
Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre; o Espírito
de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece: mas vós o
conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfáos; voltarei
para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis; porque eu
vivo, e vós vivereis. Naquele dia cohecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em
vós.”
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S. João 14: 25-27 “Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o
Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos
fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou: não
vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.”

Jesus disse, “Eu não te deixarei sem conforto. Eu virei a voçê.” O Espírito Santo é Jesus
em forma de Espirito!

Estes três titulos se referam a diferentes participações do mesmo UM DEUS! Ele é Paí
criador, Filho redentor, e Espirito Santo em Seu corpo, a igreja!

II Coríntios 5:19 “Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não
lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconciliação.”

Deuteronômio 6:4 “Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.”

Ouça a profecia do Velho Testamento sobre Jesus;
Isaías 9:6 “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o principado está
sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da
eternidade, Principe da paz.”

Agora voçê está preparado para o presente maravilhoso do Espírito
Santo!
Começe com a profecia do Velho Testamento
Ezequiel 36:26-27 “E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito
novo; e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E
porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os
meus juízos, e os observeis.”
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Joel 2: 28 “E há de ser que depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos
mancebos terão visões.”

Daí aconteçeu pela a primeira vez
Atos 2:14 “E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo
lugar; e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e
encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas
repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram
cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito
Santo lhes concedia que falassem.”

Jesus profetizou isto também
S. João 7:38-39 “Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d’água viva correrão do
seu ventre. (E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele cressem;
porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.)”

Voçê não recebe o Espírito Santo automaticamente quando acredita. É uma
experiençia separada, mas dinâmica, que faz parte de um novo nascimento!
Atos 19:1-6 “E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado
por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso; e achando ali alguns discípulos, disselhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem
ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois baptizados
então? E eles desseram: No baptismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João
batizou com o baptismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresse no que após ele
havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram baptizados em nome do
Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e
falavam línguas, e profetizavam.”
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Paulo fundou os crentes, mas eles precisavam da experiençia renovada com Deus!
Mesmo sendo baptizados no baptismo de João. Não era o suficiente. Eles forem
baptizados novamente em nome do Senhor Jesus!

Sim, é muito importante!
O Espírito Santo é necessario para a salvação?
Aos Efésios 1:13 “Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da
verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com
o Espírito Santo da promessa.”

Os Actos para a nova experiençia do Espírito Santo é parte do novo nascimento!
Alguns perguntam com honestidade, “Mas frequentando a igreja e sendo uma boa pessoa
não me salva”?
Atos 10:1-4 “E havia em Cesaréia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte
chamada italiana. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas
esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu
claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O
qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As
tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus”

Ele foi levado á sua salvação total pelo o apóstolo Pedro.
O ponto é que sendo devoto não salva voçê! Voçê precisa encontrar a verdade! Renovar
sua espiritualidade! Procure, que voçê encontrará!

As linguas foram a evidencia inicial e imediata do Espírito Santo baptizado.
Isaías 28:11 “Pelo que por lábios estranhos e por outra língua, falará a este povo.”

Todos mencionam linguas como o sinal quando recebendo o Espírito Santo.
Atos 2:39 “Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que
estão longe: a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.”
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Teste seu conheçimento (Verdadeiro ou Falso)

1.

V/F

As pessoas boas de coração não precisam da salvação?

2.

V/F

Conforme a Escritura, arrependimento é necessário?

3.

V/F

Actos é o livro onde os apóstolos ensinam a salvação?

4.

V/F

Todos os pregadores pregam o mesmo. Não existe falços profetas na igreja de hoje?

5.

V/F

arrepemder signfica ter pesar das faltas cometidas?

6.

V/F

Agua Baptismal é apenas um sinal exterior de lavagem interior sem significado algum?

7.

V/F

Não importa como voçê é baptizado logo que seja baptizado?

8.

V/F

A evidencia inicial do Espírito Santo é a alegria?

9.

V/F

O Espírito Santo é uma parte essencial do novo nascimento?

10. V / F

O nome de Jesus precisa ser invocado para existir um baptismo correcto?

Preencher o restante da frase.

1.

Quais forem os três elementos originais no plano de salvação pregado por Pedro? (Atos 2:3)
A _________________________________________
B _________________________________________
C _________________________________________

2.

João Baptista baptizou _______________________________

3.

O único nome que os apóstolos sempre usaram foi _________________________

4.

A agua Baptismal tem dois significados distintos _________________________ e
____________________________

5.

Jesus profetizou que ___________________________________ e ______________________
de__________________________ que iria ser pregado em Jerusalem.

6.

A pessoa precisa ser baptizado para lavar seu ________________________

7.

O nome do Pai é __________________________________.
O nome do Filho é _____________________.
O nome do Espirito Santo é ____________________.

8.

No dia de Pentecostes, crentes receberam a graça do Espirito Santo e começaram a
___________________________ com outros__________________________.

9.

Sem fé é impossivel agradar a Deus: Ele recompença aqueles que ______________ procuram Ele.

10. Voçê gostaria de receber a experiençia do novo nascimento que a Bíblia ensina?
___________________________________________________
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Jesus Morreu
I Corintios 15:1-3

Morte

1
Arrepender

Jesus foi Sepultado
I Corintios 15:4

Sepultura

2
Baptizar

Ressuscitou
I Corintios 15:4

Ressurreição

3
Espirito Santo

Temos que “Morrer”
Temos que Ser
Temos que
Romanos 6:2
“Sepultados”
“Nascer de Novo”
Romanos 6:3-4
Romanos 6:4, 8:2
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