
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. O que disse Cristo aos Seus discípulos,  
para fazer, pouco antes de sua ascensão? 



E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; 
ficai, porém, na cidade de Jerusalém,  

até que do alto sejais revestidos de poder. 
 

Lucas 24:49 



2. Jesus disse que eles seriam batizados com o quê? 



Porque, na verdade, João batizou com água, 
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo,  

não muito depois destes dias. 
 

Atos 1:5 



3. Para que obra os havia de preparar esse batismo? 



Mas recebereis a virtude do Espírito Santo,  
que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas,  

tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria,  
e até aos confins da terra. 

 
Atos 1:8 



4. Quais foram alguns dos resultados da pregação do 
evangelho sob o derramamento do Espírito Santo? 



E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração,  
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que  

faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, 
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, 
para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito 

Santo... De sorte que foram batizados os que de bom  
grado receberam a sua palavra; e naquele dia  

agregaram-se quase três mil almas, 
 

Atos 2:37-41 



E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo 
pelas mãos dos apóstolos.  

E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. 
Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles;  

mas o povo tinha-os em grande estima. 
E a multidão dos que criam no Senhor,  

tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. 
 

Atos 5:12-14 



E crescia a palavra de Deus,  
e em Jerusalém se multiplicava muito  

o número dos discípulos,  
e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. 

 
Atos 6:7 



5. Segundo a inspiração de Pedro, que profecia  
estava se cumprindo ali no pentecostes? 



Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: 
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu  

Espírito derramarei sobre toda a carne; E os vossos filhos  
e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão  

visões, e os vossos velhos sonharão sonhos; 
E também do meu Espírito derramarei sobre os meus  

servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão; 
 

Atos 2:16-18 



6. A profecia de Joel se cumpriu completamente nos  
dias do pentecostes ou falta um complemento? 



E vós, filhos de Sião,  
regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus,  

porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã;  
fará descer a chuva no primeiro mês,  

a temporã e a serôdia. 
 

Joel 2:23 



Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, 
a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão,  

e o vosso mosto e o vosso azeite. 
 

Deuteronômio 11:14 



E não dizem no seu coração:  
Temamos agora ao Senhor nosso Deus,  

que dá chuva, a temporã e a tardia, ao seu tempo;  
e nos conserva as semanas determinadas da sega. 

 

Jeremias 5:24 



7. Que aspectos proféticos estão ligados  
a chuva serôdia? 



Sede pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. 
Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, 

aguardando-o com paciência,  
até que receba a chuva temporã e serôdia. 

 

Tiago 5:7 



Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, 
a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão,  

e o vosso mosto e o vosso azeite. 
 

Deuteronômio 11:14 



Por isso foram retiradas as chuvas,  
e não houve chuva serôdia;  

mas tu tens a fronte de uma prostituta,  
e não queres ter vergonha. 

 

Jeremias 3:3 



Então conheçamos,  
e prossigamos em conhecer ao Senhor;  

a sua saída, como a alva, é certa;  
e ele a nós virá como a chuva,  

como chuva serôdia que rega a terra. 
 

Oséias 6:3 



8. Diferentemente dos discípulos, no pentecostes,  
que deve fazer os santos no tempo do fim,  

para receber a chuva serôdia? 



Pedi ao SENHOR chuva no tempo da chuva serôdia, 
sim, ao SENHOR que faz relâmpagos;  

e lhes dará chuvas abundantes,  
e a cada um erva no campo. 

 

Zacarias 10:1 



9. Com o poder recebido pelo batismo com o Espírito  
Santo de Cristo, que passaram a sofrer os apóstolos? 



...E fez-se naquele dia uma grande perseguição  
contra a igreja que estava em Jerusalém;  

e todos foram dispersos pelas terras da Judéia  
e de Samaria, exceto os apóstolos... 

Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, 
anunciando a palavra. 

 
Atos 8:1-4 



10. Que palavras do apóstolo Pedro indicam 
outro derramamento do Espírito, no fim? 



Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, 
para que sejam apagados os vossos pecados, 

e venham assim os tempos do refrigério  
pela presença do Senhor, 

 
Atos 3:19 



11. Que acontecimento, disse Pedro, ocorreria  
logo depois desses tempos de refrigério? 



E envie ele a Jesus Cristo,  
que já dantes vos foi pregado. 

O qual convém que o céu contenha  
até aos tempos da restauração de tudo,  
dos quais Deus falou pela boca de todos  

os seus santos profetas, desde o princípio. 
 

Atos 3:20,21 



12. Que evento, concluído, indica o momento do  
batismo com o espírito santo, como chuva serôdia? 



E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam  
sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos  
da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra,  

nem sobre o mar, nem contra árvore alguma... 
Dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar,  

nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas  
os servos do nosso Deus. 

 

Apocalipse 7:1-3 



Eu vi ainda: o Cordeiro estava de pé no monte Sião, 
e perto dele cento e quarenta e quatro mil pessoas  

que traziam escritos na fronte  
o nome dele e o nome de seu Pai. 

 

Apocalipse 14:1 



Estes são os que não estão contaminados  
com mulheres; porque são virgens...  

Estes são os que dentre os homens foram comprados  
como primícias para Deus e para o Cordeiro. 

E na sua boca não se achou engano;  
porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 

E vi outro anjo voar pelo meio do céu,  
e tinha o evangelho eterno, para o proclamar 



aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação,  
e tribo, e língua, e povo, 

Dizendo com grande voz:  
Temei a Deus, e dai-lhe glória;  

porque é vinda a hora do seu juízo.  
E adorai aquele que fez o céu, e a terra,  

e o mar, e as fontes das águas. 
 

Apocalipse 14:4-7 



13. Que paralelismo há entre o batismo no pentecostes 
(chuva temporã) e a chuva serôdia no tempo do fim? 



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; 
 

Efésios 1:13 



E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, 
no qual estais selados para o dia da redenção. 

 

Efésios 4:30 



E tomei a escritura da compra, selada segundo a lei  
e os estatutos, e a cópia aberta. 

 

Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:  
Toma estas escrituras, este auto de compra,  

tanto a selada, como a aberta, e coloca-as num vaso  
de barro, para que se possam conservar muitos dias. 

 

Jeremias 32:11 e 14 



14. O poder do espírito de Deus na mente dos selados  
os impulsionará a realizar que obra poderosa? 



E depois destas coisas  
vi descer do céu outro anjo,  

que tinha grande poder,  
e a terra foi iluminada com a sua glória. 

 
Apocalipse 18:1 



Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, 
e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras;  

no cálice em que vos deu de beber,  
dai-lhe a ela em dobro. 

 
Apocalipse 18:6 



15. Os selados com chuva serôdia, do Espírito de Deus, 
 darão o quê, EM DOBRO, a mulher prostituta? 



E outro anjo seguiu, dizendo:  
Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade,  

que a todas as nações deu a beber do vinho da ira  
da sua fornicação. 

 
Apocalipse 14:8 



E clamou fortemente com grande voz,  
dizendo: 

Caiu, caiu a grande Babilônia,  
e se tornou morada de demônios,  
e coito de todo espírito imundo,  

e coito de toda ave imunda e odiável. 
 

Apocalipse 18:2 



16. Para que última advertência serão os santos  
selados e ungidos com tão grande poder? 



E ouvi outra voz do céu, que dizia:  
Sai dela, povo meu,  

para que não sejas participante dos seus pecados,  
e para que não incorras nas suas pragas. 

Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu,  
e Deus se lembrou das iniquidades dela. 

 
Apocalipse 18:4,5 



17. Os santos necessitarão de grande poder no fim. 
Qual era a condição moral do povo no tempo  

dos apóstolos? E no fim dos tempos? 



E com muitas outras palavras  
isto testificava, e os exortava, dizendo:  

Salvai-vos desta geração perversa. 
 

Atos 2:40 



Sabe, porém, isto: que nos últimos dias 
sobrevirão tempos trabalhosos. 

Porque haverá homens amantes de si mesmos,  
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,  

desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, 
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, 

incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, 



traidores, obstinados, orgulhosos,  
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, 

tendo aparência de piedade,  
mas negando a eficácia dela.  

Destes afasta-te. 
 

2 Timóteo 3:1-5 



17. No tempo do fim os ímpios se encontrarão em 
profundas trevas morais, mas os santos selados,  

como serão diante dessas trevas espirituais? 



Os que forem sábios, pois, 
resplandecerão como o fulgor do firmamento; 

e os que a muitos ensinam a justiça,  
como as estrelas sempre e eternamente. 

 

Daniel 12:3 



. .


