
  

O ESPÍRITO DERRAMADO

SERGIO GOUVEIA

DIA 3



Ele foi planejado,

profetizado na Terra e enviado

do Céu para continuar a obra do

Filho no mundo. 

O Espírito Santo 

não apareceu no mundo. 

O derramar 
do Espírito aos homens é um

presente de Deus. 

O ESPÍRITO DERRAMADO
Joel 2:29"Até sobre os servos e as servas

derramarei do meu Espírito naqueles dias." 

ve.



No dia de Pentecostes 

Atos 2:16 a 21, Pelo contrário, isto é o que foi

predito pelo profeta Joel: ‘Nos últimos dias, diz

Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os

povos. 

Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens

terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus

servos e as minhas servas derramarei do meu

Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. 

Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais em

baixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça.

O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes

que venha o grande e glorioso dia do Senhor. 

E todo aquele que invocar o nome do Senhor será

salvo! ’

O Espírito de Deus 
foi derramado sobre todos, e assim

trouxe acesso direto a Deus para

todos nós. 

Joel profetizou 

acerca da vinda do Espírito há cerca

de 600 anos antes desse

acontecimento em Jerusalém por

ocasião da festa de Pentecostes. 



Pedro afirmou 

que o que estava acontecendo "é o que foi

dito por intermédio do profeta Joel."

O primeiro 

grande ensino em Joel é o arrependimento

diante das adversidades, e o segundo é o

derramamento do Espírito sobre toda a

carne.

Então, viva hoje 

um dia de arrependimento e plenitude do

Espírito. 

Creia que o Espírito Santo 

já foi derramado para que todos nós sejamos

o povo de Deus e Nele possamos viver

plenamente. 

O Espírito Santo de Deus, 

profetizado por Joel e recebido nos dias de

Pedro, está vivo e ativo, manifesto no mundo

por meio da sua vida e da Igreja.

Vamos dar boas-vindas 

e celebrar a presença, obra, poder e frutos

do Espírito Santo neste dia!



PALAVRA
PROFÉTICA DO DIA

Atos 19:6. 

E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio

sobre eles o Espírito Santo; e falavam

línguas, e profetizavam.

"Vamos dar boas-vindas e celebrar a

presença, obra, poder e frutos do Espírito

Santo neste dia!"

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/19/6+
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