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� Um homem chamado Simão vinha 

praticando feitiçaria durante algum 

tempo naquela cidade, 

impressionando todo o povo de 

Samaria. Ele se dizia muito 

importante, 



�� e todo o povo, desde o  

menor até o maior, dava-lhe 

atenção e exclamava: “Este 

homem é o poder divino 

conhecido como Grande Poder”. 



�� Eles o seguiam, pois 

ele os havia iludido com 

sua mágica durante muito 

tempo. 



�� No entanto, quando Filipe lhes 

pregou as boas novas do Reino de 

Deus e do nome de Jesus Cristo, 

creram nele, e foram batizados, 

tanto homens como mulheres. 



�� O próprio Simão também 

creu e foi batizado, e seguia a 

Filipe por toda parte, observando 

maravilhado os grandes sinais e 

milagres que eram realizados. 



�� Os apóstolos em 

Jerusalém, ouvindo que 

Samaria havia aceitado a 

palavra de Deus, enviaram 

para lá Pedro e João. 



�� Estes, ao 
chegarem, oraram 

para que eles 
recebessem o 
Espírito Santo, 



�� pois o Espírito ainda 
não havia descido sobre 
nenhum deles; tinham 
apenas sido batizados 
em nome do Senhor 

Jesus. 



�	 Então Pedro e João 

lhes impuseram as mãos, 

e eles receberam o 

Espírito Santo. 



�
 Vendo Simão que o 
Espírito era dado com a 

imposição das mãos 
dos apóstolos, 

ofereceu-lhes dinheiro 



�� e disse: “Dêem-me 
também este poder, para 

que a pessoa sobre 
quem eu impuser as 

mãos receba o Espírito 
Santo”. 



�� Pedro respondeu: “Pereça 

com você o seu dinheiro! Você 

pensa que pode comprar o 

dom de Deus com dinheiro? 



�� Você não tem parte nem 

direito algum neste ministério, 

porque seu coração não é reto 

diante de Deus. 



�� Arrependa-se dessa maldade e 

ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe 

tal pensamento em seu coração,

23 pois vejo que você está cheio de 

amargura e preso pelo pecado”. 



�� Então Simão 
respondeu: “Orem vocês 
ao Senhor por mim, para 

que não me aconteça 
nada do que vocês 

disseram”. 



1� Perspectiva: 
Iniciação em DOIS 

estágios:
Católicos



�� No entanto, quando Filipe lhes 

pregou as boas novas do Reino de 

Deus e do nome de Jesus Cristo, 

creram nele, e foram batizados, 

tanto homens como mulheres. 



�	 Então Pedro e João 

lhes impuseram as mãos, 

e eles receberam o 

Espírito Santo. 



Entretanto, vocês não estão sob o 

domínio da carne, mas do Espírito, 

se de fato o Espírito de Deus habita 

em vocês. E, se alguém não tem o 

Espírito de Cristo, não pertence a 

Cristo.                  Rm 8.9 



2� Perspectiva: 
Iniciação em DOIS 

estágios:
Pentecostais e 
‘Carismáticos’



�� No entanto, quando Filipe lhes 

pregou as boas novas do Reino de 

Deus e do nome de Jesus Cristo, 

creram nele, e foram batizados, 

tanto homens como mulheres. 



�	 Então Pedro e João 

lhes impuseram as mãos, 

e eles receberam o 

Espírito Santo. 



Pois em um só corpo todos 
nós fomos batizados em um 
único Espírito: quer judeus, 
quer gregos, quer escravos, 
quer livres. E a todos nós foi 

dado beber de um único 
Espírito.        1Co 12.13



3� Perspectiva: 
Iniciação em UM 

estágio:
O segundo



�� No entanto, quando Filipe lhes 

pregou as boas novas do Reino de 

Deus e do nome de Jesus Cristo, 

creram nele, e foram batizados, 

tanto homens como mulheres. 



�� O próprio Simão também 

creu e foi batizado, e seguia a 

Filipe por toda parte, observando 

maravilhado os grandes sinais e 

milagres que eram realizados. 



�� Os apóstolos em 

Jerusalém, ouvindo que 

Samaria havia aceitado a 

palavra de Deus, enviaram 

para lá Pedro e João. 



�� Estes, ao 
chegarem, oraram 

para que eles 
recebessem o 
Espírito Santo, 



4� Perspectiva: 
Iniciação em UM 

estágio:
O primeiro



�� pois o Espírito ainda 
não havia descido sobre 
nenhum deles; tinham 
apenas sido batizados 
em nome do Senhor 

Jesus. 



�	 Então Pedro e João 

lhes impuseram as mãos, 

e eles receberam o 

Espírito Santo. 



Conclusão: 
Uma excessão



38 Pedro respondeu: “Arrependam-
se, e cada um de vocês seja batizado 

em nome de Jesus Cristo, para 
perdão dos seus pecados, e 

receberão o dom do Espírito Santo. 
39 Pois a promessa é para vocês, 
para os seus filhos e para todos os 

que estão longe, para todos quantos 
o Senhor nosso Deus chamar”. 



Nós somos testemunhas 

destas coisas, bem como o 

Espírito Santo, que Deus 

concedeu aos que lhe 

obedecem”. At 5.32



�� pois o Espírito ainda 
não havia descido sobre 
nenhum deles; tinham 
apenas sido batizados 
em nome do Senhor 

Jesus. 
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batismo e de tudo que ele representava. 
Michael Green



�� Tendo testemunhado e 

proclamado a palavra do Senhor, 

Pedro e João voltaram a Jerusalém, 

pregando o evangelho em muitos 

povoados samaritanos. 


