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O Evangelho de São Lucas e o livro dos Actos
dos Apóstolos são obra do mesmo autor. No
Evangelho, Jesus promete o Espírito Santo, no
Livro dos Actos mostra como os discípulos O
receberam e se tornaram testemunhas de
Jesus Cristo.

«João baptizava em água, mas, dentro de
pouco tempo, vós sereis baptizados no
Espírito Santo.» (Actos 1,5)

«O Espírito Santo descerá sobre vós, e sereis
minhas testemunhas em Jerusalém, por toda
a Judeia e Samaria e até aos confins do
mundo.» (Actos 1,8)



No dia de Pentecostes, o Espírito Santo manifestou-se com poder,

reanimou a fé e a coragem dos discípulos, que saíram pelo mundo

fora, levando a mensagem da Ressurreição do Senhor. Por isso, o

Livro dos Actos é chamado "O Evangelho do Espírito Santo.



Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio o Espírito

Santo, ao som de forte rajada de vento. Apareceram umas línguas de fogo,

que se iam dividindo, e poisaram sobre cada um deles. Todos ficaram

cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o

Espírito lhes inspirava que se exprimissem. (Actos 2,1-4)



O Espírito Santo produziu uma grande transformação na atitude

e no comportamento dos discípulos. Pedro, que era medroso e

tímido, tornou-se corajoso e eloquente. Com ousadia e

convicção anuncia a Ressurreição de Jesus (Actos 2,24).



15Não, estes homens não estão embriagados como imaginais, pois

apenas vamos na terceira hora do dia. 16Mas tudo isto é a realização

do que disse o profeta Joel: 17‘Nos últimos dias, diz o Senhor,

derramarei o meu Espírito sobre toda a criatura. (Actos 2,15-17)



38Pedro respondeu-lhes: «Convertei-vos e peça cada um o batismo

em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados;

recebereis, então, o dom do Espírito Santo. 39Na verdade, a promessa

de Deus é para vós, para os vossos filhos, assim como para todos os

que estão longe: para todos os que o Senhor nosso Deus quiser

chamar.» (Actos 2,38-39)



«42Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à

fracção do pão e às orações. 43Perante os inumeráveis

prodígios e milagres realizados pelos Apóstolos, o temor

dominava todos os espíritos. 44Todos os crentes viviam unidos e

possuíam tudo em comum» (Actos 2,42-44)


