
 
 

Criando filhos e filhas para o Reino.   

“Sejam os nossos filhos, na sua mocidade, como plantas bem desenvolvidas, e as nossas 
filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio”. Salmo 144.12 
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Apresentação 

Pentecostes era o nome grego para a festa da colheita que se celebrava sete semanas 

da Páscoa, quando terminava a colheita (Ex 34.22; Nm 28.26). Era a segunda grande 

festa do ano judaico, onde as primícias do trigo eram oferecidas ao SENHOR, isto é, 

sete semanas após o início da ceifa da cevada. Pentecostes associava-se à renovação 

da aliança feita por Noé e deixada por Moisés.  

É interessante meditar sobre o Pentecostes à luz de outro acontecimento na Bíblia: a 

construção da torre de Babel (Gn 11.1-9). Em Babel, os seres humanos, na sua eterna 

luta pelo domínio e poder, construíram uma torre para a sua própria glória, obedientes 

ao próprio coração; no centro, estava o próprio ser humano, com seus projetos 

individuais, portanto, falava mais alto o individualismo o egoísmo.  

Em Jerusalém, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, um grupo de pessoas, discípulos e 

discípulas de Jesus, estava reunido em obediência à ordem de Jesus que 

permanecessem em Jerusalém.  Obedientes a Cristo, seus discípulos e discípulas 

esperavam pelo projeto de Deus. Todos juntos pelo mesmo propósito, atentos ao  

Nem sempre, nossas motivações estão em linha com a ação de Deus.  Em Babel, Deus 

confundiu a linguagem, e um não entendia mais o outro. Em Jerusalém, as pessoas dos 

mais diferentes países entenderam, em suas próprias línguas, o que Pedro anunciava 

em aramaico. Se em Babel, a união das pessoas tinha como finalidade a glória do ser 

humano sem Deus, em Jerusalém, no Pentecostes, o objetivo era a proclamação do 

evangelho. Babel e Jerusalém têm papeis muito distintos na história. 

Pentecostes mostra o mover de Deus. Pentecostes é o oposto de Babel. Em Babel, 

temos um movimento humano contra Deus, que vem de baixo para cima, pretendendo 

alcançar o céu; a unidade se torna fragmentada, e a língua se transforma em vários 

idiomas. Em Pentecostes, é Deus quem se movimento na direção ao ser humano, vem 

do alto para baixo, do céu alcança a terra e faz com que toda fragmentação humana 

fique anulada pela unidade do Espírito Santo. Até a diversidade de idiomas e culturas 

deixa de ser um problema. É o cumprimento da promessa de Jesus.  

Este é o nosso grande desafio. Precisamos passar de Babel a Pentecostes. O Espírito 

Santo amplia o olhar. Passamos a olhar e enxergar as pessoas. Vivemos o tempo da 

invisibilidade e da insensibilidade. Como não se sensibilizar diante de tanto sofrimento 

e dor em nosso mundo? Quantas catástrofes em tão pouco tempo!   O vento de Deus 

vem e renova a nossa vida. Muitas vezes, vivemos nossa vida dentro da mesmice; não 

aceitamos mudanças, não queremos mudanças. Pentecostes é mudança e renovação. 

 



Primeira lição 

O Espírito Santo ajuda a superar a dificuldade de comunicação – Estavam reunidos no 

mesmo lugar, os discípulos obedecendo a uma ordem de JESUS. As demais pessoas 

vieram para a festa. No mesmo lugar, mas não havia compreensão, falavam línguas 

diferentes. Muitas vezes, a língua é algo desesperador, pois ela divide, afasta. Como se 

não bastasse a língua, ainda temos a questão do pensar. Nossa forma de pensar é uma 

divisão. Através do pensar, julgamos, acusamos e condenamos as pessoas e nem 

mesmo deixamos que as pessoas falem. O Espírito cria novos sistemas de pensar e 

passa a haver compreensão. Cada um começa a ouvir na sua própria língua. Num país 

estranho, ouvir a língua materna é como música aos ouvidos. Ouvindo a língua materna, 

eles se dispõem a ouvir. O que será que ele ou ela quer falar? Para haver compreensão 

é necessário haver abertura para ouvir. 

 

Segunda lição 

O Espírito Santo ajuda a superar as dificuldades – Muitas vezes, precisamos de um 

retorno. Precisamos corrigir os rumos errados ou as decisões incorretas. Pedro é um 

grande exemplo para nós. Ele quase afunda quando sua fé enfraqueceu (Mt 14.30). 

Depois fez declarações tão erradas que Jesus o chamou de Satanás (Mt 16.22,23). E, 

quando Jesus mais precisou de Pedro, ele negou até mesmo que o conhecia (Mt 26.74). 

Mas, esse não é o fim da história. O Pentecostes foi um marco na vida de Pedro e 

permitiu que ele corrigisse o rumo. Na continuação, ele prega e três mil pessoas se 

convertem a Cristo. A fé de Pedro foi renovada e ele superou o sentimento de fracasso, 

de perda e separação da vontade de Jesus. 

 

Terceira lição 

O Espírito Santo conscientiza da missão – Recebendo o Espírito de Jesus, os cristãos 

recebem igualmente a mesma missão. A doutrina e estudo da Palavra têm que levar a 

coisas práticas. A comunhão com Deus tem que desembocar no próximo. Tenho que 

sair de mim mesmo e ir na direção do outro. O ideal da comunhão era chegar a uma 

partilha não só de bens, mas também dos sentimentos e da experiência de vida, a ponto 

de todos se tornarem um só coração e uma só alma. O A renovação do Espírito Santo 

gera um compromisso com a vida, com a esperança, com a alegria, com a paz. Deus 

enviou o Espírito Santo para impulsionar a missão da Igreja de Cristã. Se falharmos em 

nossa missão, teremos problemas porque o Senhor conta conosco.  

 

Oração 

Senhor, ajuda-nos a superar as barreiras de comunicação. No Pentecostes, as pessoas 

eram de nacionalidades diferentes, mas, muitas vezes, falamos a mesma língua, somos 

da mesma família, mas não estamos abertos ao diálogo. Senhor, que nossas palavras 

sejam fontes de união e diálogo em nossa família. Por Jesus Cristo, nosso Salvador! 

Amém! 

 

Dinâmica 

Leia e medite sobre esse poema de Ani Johnson Flint, “Cristo não tem mãos”: 

Cristo não tem mãos, só as nossas mãos para realizar o seu trabalho hoje. 

Ele não tem pés, só os nossos pés para conduzir pessoas em seu caminho. 



Ele não tem lábios, só os nossos lábios para contar às pessoas sobre sua morte. 

Ele não tem ajuda, só a nossa ajuda para levar pessoas até Ele. 

Nós somos a única Bíblia que o povo ainda lê. 

Nós somos para os pecadores o Evangelho,  

para os zombadores a confissão de fé. 

Nós somos a última mensagem de Deus,  

escrita em palavras e ações!!  

 


