




 

 



1 Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, 
atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali 
encontrou alguns discípulos 2 e lhes perguntou: “Vocês 
receberam o Espírito Santo quando creram?” Eles 
responderam: “Não, nem sequer ouvimos que existe o 
Espírito Santo”. 3 “Então, que batismo vocês 
receberam?”, perguntou Paulo. “O batismo de João”, 
responderam eles. 4 Disse Paulo: “O batismo de João foi 
um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que 
cresse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus”. 5 
Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor 
Jesus.  



6 Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o 
Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a 
profetizar. 7 Eram ao todo uns doze homens. 8 Paulo 
entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três 
meses, argumentando convincentemente acerca do 
Reino de Deus. 9 Mas alguns deles se endureceram e se 
recusaram a crer, e começaram a falar mal do Caminho 
diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. 
Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar 
diariamente na escola de Tirano. 10 Isso continuou por 
dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que 
viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor.  



11 Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, 
12 de modo que até lenços e aventais que Paulo usava 
eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes 
eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos 
saíam deles. 13 Alguns judeus que andavam expulsando 
espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor 
Jesus sobre os endemoninhados, dizendo: “Em nome de 
Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam!”  
14 Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de 
Ceva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. 15 Um 
dia, o espírito maligno lhes respondeu: “Jesus, eu 
conheço, Paulo, eu sei quem é; mas vocês, quem são?” 



16 Então o endemoninhado saltou sobre eles e os 
dominou, espancando-os com tamanha violência que 
eles fugiram da casa nus e feridos. 17 Quando isso se 
tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam 
em Éfeso, todos eles foram tomados de temor; e o nome 
do Senhor Jesus era engrandecido. 18 Muitos dos que 
creram vinham, e confessavam e declaravam 
abertamente suas más obras. 19 Grande número dos que 
tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os 
queimaram publicamente. Calculado o valor total, este 
chegou a cinquenta mil dracmas. 20 Dessa maneira a 
palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. 





!  ~	200	mil	habitantes	
!  ~	100	mil	se	converteram	







A preocupação de Paulo 
quanto ao Batismo no 

Espírito Santo 



O que o Batismo no 
Espírito Santo gera? 



O Batismo no Espírito 
Santo foi prometido 



O Batismo no Espírito 
Santo é uma das 

maiores necessidades 
da Igreja 



O Batismo no Espírito 
Santo é um direito de 

todos 





O que a Palavra é? 



Crer nas promessas 



Vivenciar a Palavra 



Ministrar a Palavra 





Pelas portas que se 
abriram 



Pelos sinais que eram 
manifestados 



Pela distinção entre o 
que é das trevas e o que 

é da luz 



Pelo testemunho dos 
que creram 








