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Quando Jesus morreu, os discípulos
ficaram com muito medo e se
esconderam. Jesus ressuscitou e
apareceu para eles. Jesus estava vivo!
Mas Jesus tinha planos de voltar para o
céu e estar com Deus, o seu pai.
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Antes de ir embora,
Jesus prometeu aos seus
discípulos que enviaria o Espírito de Deus
para ser o Auxiliador deles (João 15.26).
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Cerca de 120 discípulos estavam orando juntos em
uma casa. De repente, a casa se encheu
de um barulho que parecia de um
vento muito forte.

Estava chegando a hora. Poucos dias depois
de Jesus partir, o Espírito Santo veio.
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Todos se encheram do Espírito Santo, tal como
Jesus tinha prometido!

E chamas de fogo apareceram sobre a cabeça de
cada um deles.
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5
Nas ruas, os discípulos de Jesus falavam línguas que
nunca tinham aprendido. Estrangeiros que estavam
visitando Jerusalém ouviram os discípulos falarem
em muitas línguas das coisas maravilhosas que
Deus fez.
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Os visitantes estavam admirados. "O que será que
isso quer dizer?" – perguntavam eles. E outros
zombavam: "Esse pessoal está bêbado!"

8

Pedro lembrou o povo de que Deus tinha prometido,
no passado, que o Espírito Santo viria para abençoar
e ajudar as pessoas.

Mas Pedro disse: "Estas pessoas não estão
bêbadas... O que, de fato, está acontecendo
é o que o profeta
Joel disse."
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Pedro falou para o povo: "Arrependam-se, e cada
um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo
para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês
receberão de Deus o Espírito Santo."
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O Espírito Santo trouxe poder
para a vida do povo de Deus. Um
dia, Pedro e João foram ao
Templo na hora da oração. Um
homem coxo estava sentado fora
dos portões do Templo. Ele pediu
dinheiro para Pedro e João.

Cerca de 3000 pessoas foram batizadas e se
juntaram aos discípulos. Conforme o tempo
passava, mais e mais pessoas eram acrescentadas
à igreja de Deus.
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Pedro respondeu:
"Não tenho nenhum
dinheiro, mas o que
tenho eu lhe dou:
pelo poder do nome
de Jesus Cristo, de
Nazaré, levante-se
e ande."

13

14

Pedro o pegou pela
mão direita e o
ajudou a ficar de
pé. O homem deu
um pulo e entrou
com eles no Templo,
andando, pulando e
agradecendo a
Deus.
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Quando Pedro começou a lembrar os judeus que
Deus tinha ressuscitado Jesus da morte, os líderes
do Templo pegaram Pedro e
João e os colocaram na
prisão. Entretanto,
cerca de 5000
homens creram
na mensagem
de Deus.
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Cheio do Espírito Santo, Pedro
respondeu corajosa-mente: "Este homem está aqui
completamente curado pelo poder do nome de Jesus
Cristo, de Nazaré - aquele que os
senhores crucificaram e que
Deus ressuscitou."
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Uma grande multidão se reuniu, admirada com
o milagre. Pedro explicou que o milagre fora feito
pelo poder de Deus e não
deles próprios.
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No dia seguinte, Pedro e João foram levados diante
dos líderes do Templo. Eles perguntavam: “Com que
poder ou em nome de quem vocês fizeram isso?”
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E Pedro continuou sem
medo: "A salvação só
pode ser conseguida por
meio dele." Os líderes
não queriam que o povo
acreditasse em Jesus
e por isso ameaçaram
Pedro e João para que
não falassem nada
a respeito
de Jesus.
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Pedro e João
responderam:
"Os senhores
mesmos julguem
diante de Deus:
devemos
obedecer aos
senhores ou a
Deus? Pois não
podemos deixar
de falar daquilo
que temos visto
e ouvido."

Pedro já tinha
sentido medo
de lutar por
Jesus. Mas
isso tinha
acontecido
antes da vinda
do Espírito
Santo. Agora,
ninguém o
assustava.
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Então eles
adoraram e
oraram a Deus.
Novamente, o
Espírito Santo
de Deus encheu
o seu povo
com poder, e a
igreja crescia
mais e mais.

Depois de
ameaçá-los
mais, os líderes
libertaram
Pedro e João.
Os corajosos
discípulos
contaram aos
seus companheiros
sobre a prisão
e o julgamento.
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O NASCIMENTO DA IGREJA
Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,
se encontra em
Atos 1 a 4, João 15 e Joel 2
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"A explicação da tua palavra traz luz."
Salmo 119.130
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