
 

12 DIAS
JEJUM E ORAÇÃO

DIA 2

SERGIO GOUVEIA

DE

O ESPÍRITO É DEUS



Deus é trino
Ele é único, mas se
apresenta ao mundo
por meio de três
pessoas.         É Deus Pai 

(criador e sustentador),
Espírito Santo (consolador,
conselheiro e empoderador) e
Filho (Palavra encarnada de
Deus, Salvador e Senhor).

O Espírito de
Deus 

é Deus. Ele traz
entendimento, conselho e
poder e estaria sobre o Filho
com estes mesmos atributos.

Isaías 11:2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o
Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito
que traz conselho e poder, o Espírito que dá
conhecimento e temor do Senhor.

O ESPÍRITO É DEUS
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Quando veio
ao mundo, Ele era
o ramo que surgiu
da raiz de Jessé

Após Seu
batismo no
Jordão,
o Espírito Santo
veio e
permaneceu
sobre Jesus. 

Ele era Aquele 
sobre o qual o Espírito de
Deus pôde encontrar um
lugar permanente na Terra,
pois era absolutamente
sem pecado.

são uma profecia diretamente
relacionada a Cristo, o Filho de Davi. 

Estes versos 
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O Pai escolheu 
que o Espírito de Deus,
assim como estava
sobre Jesus, estivesse
também dentro de cada
um de nós, para que,
com o mesmo poder, Ele
pudesse atuar no
mundo.



O Espírito
de Deus 
está com você,
vive e se move
dentro de você. 

Viva o seu
novo dia 
plenamente com
Ele e deixe que hoje
Ele manifeste seus
dons e frutos por
meio de sua vida. 

Você é a
manifestação 
visível de Deus ao mundo,
pelo Seu Espírito.

a pessoa do Espírito de Deus, dado a
Jesus e também a todo que Nele crê. 

Creia e celebre 
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E, tendo orado, moveu-se o lugar em
que estavam reunidos; e todos foram
cheios do Espírito Santo, e anunciavam
com ousadia a palavra de Deus.

de Impotência, vulnerabilidade, fragilidade ou sentiu-
se impotentes diante de tudo o que aconteceu, há em
Deus uma palavra liberada para sua próxima década:
Refrigério.

O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-
me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a
águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me
pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Salmos 23:1-3

"O Espírito de Deus está com você, vive e se move
dentro de você."

PALAVRA
PROFÉTICA DO
DIA
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Um
sentimento 

A bíblia diz: 
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Tome posse 
deste tempo de Deus preparado para os Seus filhos e
receba refrigério por meio deste ato profético!

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/4/31+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/4/31+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/4/31+
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