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O Dia de Pentecostes 
Atos 2:1-13

Depois que Jesus foi para o céu 
ficar com Deus, Seus discípulos 
se reuniram em Jerusalém e 
ficaram pensando no que fariam. 
Enquanto estavam reunidos, algo 
incrível aconteceu. Um vento 
forte começou a soprar no céu, 
entrando pelas janelas da casa 

e trazendo pequenas chamas de 
fogo! Era o Espírito Santo sendo 
derramado sobre Seu povo. As 
chamas pousaram nas pessoas e 
elas começaram a falar línguas 
diferentes, como se o Espírito 
Santo estivesse falando por meio 
delas.  

Enquanto isso, outras pessoas 
que viviam em Jerusalém 
ouviram o som vindo da casa. 



5

“O que está acontecendo?”, eles 
pensavam. “Como essas pessoas 
estão falando uma língua que 
elas não conhecem?” Depois, 
alguns disseram: “Elas devem 
estar bêbadas!” O apóstolo 

Pedro ouviu esse comentário e 
percebeu que as pessoas ao redor 
não entendiam o que estava 
acontecendo. Assim, ele decidiu 
explicar a todos.  
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Pedro Fala para a Multidão
Atos 2:14-36

“Amigos, vocês se enganam 
ao pensar que essas pessoas 
estão bêbadas”, disse Pedro. 
“Algo especial aconteceu aqui 
hoje. Ouçam o que eu tenho 
para dizer. Muito tempo atrás, 
Deus disse ao Seu profeta Joel 
que isso aconteceria! Ele disse: 

’Derramarei o meu Espírito 
sobre o meu povo’. Davi 
também profetizou o dia de hoje 
quando disse: ’Porque Tu, Deus, 
nunca deixarás minha alma ou 
permitirás que o Senhor fique 
para sempre na sepultura’.”

Pedro continuou: “Povo de 
Jerusalém, as palavras faladas 
pelos profetas da antiguidade são 
verdadeiras! Deus nos enviou 
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Seu único Filho, Jesus, que fez 
milagres e maravilhas. Todos nós 
sabemos disso. Jesus foi rejeitado 
pelo Seu povo e foi crucificado, 
mas Ele ressuscitou! Ele está no 
céu com o Pai. Ele também está 
conosco – Seu Espírito chegou. 
Seus milagres e maravilhas 
continuarão acontecendo em Seu 
povo. As pessoas que vocês viram 
aqui foram cheias com o Espírito 
Santo! Por isso, elas fizeram o 
que vocês viram.”



8

Os Discípulos de  
Jesus se Reúnem
Atos 2:37-39; 41-47

Toda Jerusalém soube do 
milagre que havia acontecido na 
casa. As pessoas começaram a 
entregar seus corações a Jesus. 
Elas procuraram os apóstolos 
em busca de respostas para seus 

questionamentos, dizendo: “Nós 
acreditamos em Jesus! O que 
devemos fazer agora?” Pedro 
explicou que Jesus pregava o 
amor e a aceitação. Ele disse 
para as pessoas compartilharem 
o que tinham com as outras 
e se desfazerem do que não 
precisavam. Ele explicou 
como Jesus Se importava com 
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as pessoas e disse que elas 
também deveriam ser assim, 
até mesmo com seus inimigos. 
Depois, Pedro disse a todos 
que, se eles obedecessem a 
Deus e acreditassem nele com 
sinceridade, eles receberiam o 
Espírito Santo. 

Depois de ouvir tudo isso, 
muitas pessoas foram batizadas. 

Elas se encontravam com os 
apóstolos no templo todos os 
dias para orar e adorar a Deus. 
Elas cozinhavam e faziam as 
refeições juntas, compartilhando 
sua comida com os doentes e 
necessitados. Elas se divertiam 
juntas, oravam umas pelas outras 
e espalhavam a Boa Nova de 
Jesus para os que ainda não O 
conheciam.   
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A Cura de um Homem 
Aleijado 
Atos 3:1-4

Um dia, Pedro e João estavam 
indo para o templo orar. Um 
homem aleijado, cujas pernas 
eram fracas e retorcidas, estava 
sentado à porta do templo 
pedindo esmola. Quando Pedro e 
João se aproximaram, o homem 
estendeu a mão. Ele estava 
muito envergonhado e nem 
olhou para eles, mas implorou: 
“Por favor, tenham misericórdia 
de mim e me deem algumas 
moedas”. 

Pedro respondeu: “Por que 
você não olha para nós?”

Então, o homem aleijado 
levantou seu rosto deprimido 
para eles.

Pedro disse: “Eu não tenho 
moedas para dar, mas tenho 
algo melhor”. Ele viu a confiança 
nos olhos do homem e disse: 
“Em nome de Jesus, levante-se 
e ande!” Pedro pegou a mão do 
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