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Baptismo no Espírito Santo – O que é isso? 
 

Leitura de Actos 1:1ss… 

 

Para entender o que é o Baptismo no Espírito Santo  

   precisamos voltar à sua origem, à descida do Espírito sobre os apóstolos e Maria,  

   o chamado Pentecostes. 
 

 “No dia de Pentecostes (no termo das sete semanas pascais), 

    a Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espírito Santo,  

   que se manifestou, se deu e se comunicou como Páscoa divina:  

   da sua plenitude, Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito”  

      (Catecismo da Igreja Católica, n.731) 
 

A espiritualidade de Pentecostes não é um devocional,  

      não é um rito litúrgico ou uma novena de orações,  

   embora o mesmo Espírito tenha motivado a criação e sustentação de tal riqueza  

– O que a espiritualidade de Pentecostes ofereceu à Igreja  

   foi justamente este Baptismo no Espírito. 
 

 “Quando chegou o dia de Pentecostes,  

   os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar.  

   De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte,  

   a toda a casa onde se encontravam.  

Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram  

   e pousaram sobre cada um deles.  

Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a afalar em outras línguas, 

   conforme o Espírito lhes concedia expressar-se.  

Residiam em Jerusalém Judeus devotos, de todas as nações que há debaixo do céu. 

Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão,  

   e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua”  

      (Act 2:1-6) 

 

Esta expressão é muito falada, mas infelizmente, pouco entendida  

– Existem na Igreja dois “tipos” de baptismo no Espírito Santo  

– Um, tradicionalmente conhecido,  

   o baptismo como sacramento da iniciação da caminhada cristã,  

   que nos lava do pecado  

– Outro, experiencial,  

   que vem da presença efectiva do Espírito Santo, que já foi recebido outrora,  

   no sacramento da iniciação  

– Quando na RCC, por exemplo, se fala do baptismo no Espírito,  

   é desta experiência que se fala e é dela que vamos falar aqui. 

Antes de entender e elaborar uma teologia do Espírito Santo,  
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   foi preciso que os apóstolos tivessem uma experiência verdadeira com Ele:  

   nada mais oportuno do que o fenómeno de Pentecostes  

– Este encontro deve-nos motivar a buscar sempre mais  

   e deseja-lo com mais sede, afim de fortalecer nossa fé.  

 

Um dos grandes erros de quem experiencia esta graça  

   é julgar que esta acção do Espírito é estática  

– Muitas vezes ouvimos dizer,  

   “fui baptizado no Espírito no dia tal, do mês de tal e mil, em tal ano”  

   o que é um grande erro  

– Devemos ser baptizados no Espírito todo dia, a todo o momento  

– Devemos clamar sempre a sua presença,  

   pois é Ele que nos permite declarar que Jesus é o Senhor  

– Sem Ele não podemos fazer nem isso  

– Além do mais, o Espírito é especialista em vir em auxílio dos fracos  

– Reconhecendo nossa fragilidade pecadora,  

   devemos pedir esta força a todo o instante. 
 

Alguns dos frutos deste baptismo são a constante luta por conversão,  

   renúncia ao pecado, gosto pela oração pessoal e comunitária  

– dai a necessidade de marcar presença em todas as reuniões do grupo de oração,  

   força  para dar e ser testemunho de Cristo,  

   busca por estar em dia com os sacramentos da Igreja,  

   em especial a Eucaristia e confissão,  

   amor pela Palavra de Deus  

   e descoberta por uma preferência verdadeira pelos pobres  

– Se te identificas com estes frutos o Espírito já te laçou!  

   Agora é só buscar cada vez mais estar em comunhão com os outros frutos espirituais.  

– Trata-se então dum derramamento do próprio Espírito  

   que, por pura misericórdia, nos aproxima de Deus,  

   sem conceder algum benefício a Deus, mas só a nós mesmos  

– é uma EFUSÃO  

– Dai manifestações de difícil entendimento e até mesmo impossíveis de se entender,  

   se não olharmos com a lente para a fé  

– Mas isso será assunto a discutir nas próximos semanas! 
 

Vale lembrar que esta experiência com a Trindade  

   não é património de pessoas, de comunidades e até mesmo de movimentos  

– Não é só na Missa do padre fulano que podes receber o Espírito,  

   mas só com a oração dum grupo  

– Este património é da Igreja, por excelência,  

   já que é esta que celebra os SACRAMENTOS de iniciação  

   e por quem recebemos o Espírito Santo. 
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O Papa Francisco dá uma frase bem significativa ao RCC  

   e a todos os que buscam uma renovação na fé: 
 

“Espero de vocês que partilhem com todos, a graça do baptismo no Espírito Santo” 
 

No início, o Papa afirmou que não era simpatizante do renovamento,  

   mas quando começou a conhecer, entendeu o bem que o RCC faz à Igreja.  
 

Mas, afinal, o que é esta Efusão do Espírito Santo? 
 

A EFUSÃO é uma manifestação do Espírito Santo que está dentro de nós  

– Efusão vem do verbo “efundir” que significa: “tirar para fora”,  

   neste caso o Espírito Sato  

– Nas Sagradas Escrituras a expressão que melhor descreve esta efusão é  

   “ser cheio do Espírito Santo”,  

   isto significa “ser cheio do Amor de Deus!”  

– Temos necessidade de experimentar este AMOR, não basta compreendê-lo  

– Esta experiência ultrapassa todo o conhecimento  

– S. Lucas descreve-nos tão claramente no seu Livro do Espírito Santo,  

   no Livro dos Actos dos Apóstolos,  

   “Todos aqueles que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo”  

      (Actos 2:4)  

– Crescia um medo entre os cristãos que se reuniram num só coração,  

   para rezar ao Senhor e foram todos cheios do Espírito Santo,  

   proclamando a palavra de Deus com desassombro (At 4:23-31) 
 

Entre os diáconos encontrava-se Estêvão que,  

   cheio do Espírito Santo e com graça e poder  

   fazia extraordinários milagres e prodígios entre o povo (At 6:8)  

   e ninguém conseguia resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava (6:10). 
 

Saulo, que se tornou apóstolo depois de sua conversão,  

   foi cheio do Espírito Santo pela imposição das mãos de Ananias (9:17)  

– Os Actos dos Apóstolos estão cheios de exemplos de indivíduos e de grupos  

   que são cheios do Espírito Santo  

– Por isso S. Paulo escrevia, “sejam continuamente cheios do Espírito Sant”o (Ef 5:18)  

– É, claro portanto, que o Espírito Santo está disponível  

   para encher e reencher os homens e as mulheres que o pedirem. 
 

O que acontece àqueles que recebem o Espírito Santo?  

   (Bem vos recordais de Terça-feira!): 

1) Experimentastes o Deus vivo que veio ao vosso encontro  

   com o Seu Amor, Paz e misericórdia  

   e que quer também ressuscitar e curar cada um de nós. 
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2) Terça-feira encontramo-nos envoltos duma oração fervorosa de súplica,  

   que motivou o Espírito Santo que já se encontrava  

   no meio de cada um de nós baptizados,  

   a “despertar” em nós os dons que recebemos no baptismo e confirmação  

 

3) O Baptismo no Espírito Santo/Efusão é a ocasião em que a pessoa se converte, 

   escolhe livre e pessoalmente Cristo como seu Senhor,  

   confirma o seu baptismo  

– É como quando o interruptor, permitindo a passagem da corrente,  

   provoca o contacto e faz que a luz se acenda. 

 

4) Em 1975 o papa Paulo VI referia-se ao RCC  

   referindo-se a estas palavras de S. Ambrósio,  

   “Bebamos com alegria da abundância sóbria do Espírito”  

– O Pontífice dizia então que essas palavras podiam ser a programação da RC:  

   fazer viver na Igreja a época de entusiasmo e de fervor espiritual  

   que tornou tão vibrante e forte a fé dos primeiros Cristãos  

– Por isso queremos receber mais e mais deste Espírito, de seus dons e carismas!  

– A Efusão é uma graça que muda/transforma a vida. 
 

 O baptismo no Espírito não é, portanto, o fim da santidade:  

   pelo contrário, ele entra no âmbito do que os doutores chamavam “as graças iniciais”  

– Ajuda-nos a ser fervorosos no Espírito,  

   isto é, a entrar no estado em que se realizam as acções a serviço de Deus  

   “com solicitude, constância e com alegria”,  

   como S. Basílio define o fervor espiritual.  


