
Pais, professores de escola dominical e ensino pré-
confirmatório: Leiam para os seus filhos/alunos a história 
do Pentecoste em Atos 2. Lembrem-nos de que o Espírito 
Santo vem a nós através da Palavra e do Sacramento, assim 
como o Senhor prometeu. Encorajem-nos a agradecer a 
Deus pelo dom do Espírito Santo em suas vidas.
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Pais, professores de escola dominical e ensino pré-
confirmatório: Leiam para os seus filhos/alunos a história 
do Pentecoste em Atos 2. Lembrem-nos de que o Espírito 
Santo vem a nós através da Palavra e do Sacramento, assim 
como o Senhor prometeu. Encorajem-nos a agradecer a 
Deus pelo dom do Espírito Santo em suas vidas.

O que é “Pentecoste”?
A palavra “Pentecoste” vem da palavra grega 
pentekostos, que quer dizer 
quinquagésimo (50º). Exatamente 50 dias 
depois que Jesus ressuscitou dos mortos, 
o Espírito Santo veio sobre os discípulos 
na forma de chamas de fogo.

Por que o Pentecoste  
é tão importante?
Quando Jesus morreu, os discípulos estavam tristes porque 
pensavam que seu amigo e Senhor tinha ido embora para 
sempre. Mas Jesus ressuscitou! Quarenta dias após a sua 
ressurreição, Jesus finalmente subiu ao céu deixando os seus 
discípulos aqui em baixo. Mas, antes de Jesus realmente mor-
rer, ressuscitar e subir ao céu, ele fez uma promessa para seus 
discípulos, de que enviaria o Espírito Santo para eles. Ele disse 
que o Espírito Santo viria e os guiaria “em toda a verdade” 
(João 16.13). Jesus não nos deixa sozinhos para nos defender-
mos. Jesus está aqui conosco, e o Espírito Santo guia e conduz 
a Igreja à verdade maravilhosa do Evangelho! É isso o que 
lembramos no Pentecoste e, por isso, celebramos!
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