
O Dom do Espi’rito Santo
(Atos 1:2–8 e 2:1–4)

Jesus visitou os discípulos por quarenta dias depois da Sua 
ressurreição e ensinou-lhes mais coisas sobre o reino de Deus.

Antes de retornar ao céu, disse-lhes para esperarem juntos em 
Jerusalém, a fim de serem batizados com o Espírito Santo.

Ele prometeu aos discípulos que, com o dom do Espírito Santo, 
eles receberiam grande poder para testemunhar sobre Ele para 
as pessoas no mundo inteiro.

Cinquenta dias depois da Sua ressurreição, no dia de 
Pentecostes, os seguidores de Jesus estavam esperando juntos 
em um lugar, como Jesus os havia instruído a fazer. De repente, 
ouviu-se um som parecido com o de um vento muito forte, o qual 
encheu a casa onde se encontraram reunidos. E surgiu o que 
pareciam línguas de fogo, que ficaram por cima de cada um, 
e eles foram cheios com o Espírito Santo e começaram a falar 
outras línguas, que o Seu Espírito falava através deles.





Partes da moldura

Cantos

Parte para colar 
no verso, depois 

de prender 
um barbante. 

(Ver instruções 
ilustradas.)
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