
 

12 DIAS
JEJUM E ORAÇÃO

DIA 1

SERGIO GOUVEIA

DE

BEM-VINDO ESPÍRITO SANTO



BEM-VINDO
ESPÍRITO SANTO

Gênesis 1:2. 
"Era a terra sem forma e vazia;

trevas cobriam a face do abismo, e o
Espírito de Deus se movia sobre a
face das águas."
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Bom dia, Santo
Espírito de Deus!

Que este seja o melhor ano com 

Ele até aqui!
Começaremos nossos devocionais
deste ano refletindo sobre o início 

de tudo, inclusive a manifestação de
Deus ao mundo pelo Seu Espírito. 
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ELE JÁ EXISTIA
 e Se movia sobre as águas

A PALAVRA RUAH 

significa sopro, vento ou espírito. 

MAIS QUE UM VENTO
poderoso, é o poder da Pessoa de
Deus pairando sobre a face das
águas, estando a Terra ainda sem
forma e vazia. 

Gênesis diz que o Espírito
foi revelado ao mundo para
dar forma, cor e beleza à
criação. 
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PROVAVELMENTE,

você raramente tenha usado o
verbo "pairar" para referir-se
aquilo que o Espírito faz, mas há
algo importante aqui. 

ENQUANTO DEUS PAI
fala do trono no Céu, o Espírito
de Deus, por meio do Verbo de
Deus, passa a realizar algo.

ENQUANTO PAIRA 

sobre as águas, Ele traz forma e
ordem ao que era sem forma e
vazio. 

Gênesis diz que o Espírito
foi revelado ao mundo para
dar forma, cor e beleza à
criação. 
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E, ENTÃO, ELE TRAZ
PLENITUDE 

àquela massa anteriormente
criada, dando continuidade à
criação.

O ESPÍRITO
conferiu forma e plenitude para o
que era disforme e vazio; esse era
o Seu ministério. 

O ESPÍRITO DE DEUS
está trabalhando desde o
princípio para trazer forma ao
vazio do mundo. 

Gênesis diz que o Espírito
foi revelado ao mundo para
dar forma, cor e beleza à
criação. 
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HOJE TAMBÉM O ESPÍRITO 

de Deus permanece agindo para
trazer vida e plenitude para você. 

ELE GERA O NOVO, 

o belo e dá forma aos sonhos e
projetos de Deus para sua vida. 

DEIXE QUE O ESPÍRITO 

de forma ao seu novo ano e à sua
vida plenamente!

Gênesis diz que o Espírito
foi revelado ao mundo para
dar forma, cor e beleza à
criação. 
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PALAVRA
PROÉTICA DO DIA 

"O Espírito de Deus está
trabalhando desde o princípio                            

para trazer forma ao vazio do
mundo."

Ez.37:1-10
A mão do Senhor estava sobre mim, e por
seu Espírito ele me levou a um vale cheio 

de ossos. 

Ele me levou de um lado para outro, e pude ver 
que era enorme o número de ossos no vale, e
 que os ossos estavam muito secos. 

Ele me perguntou: "Filho do homem, esses 
ossos poderão tornar a viver? "

 Eu respondi: "Ó Soberano Senhor, 
só tu o sabes". Então ele me disse:

 "Profetize a esses ossos e diga-lhes:
 ‘Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor! 
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https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ez/37/1-10+


Ez.37:1-10
Assim diz o Soberano Senhor a estes ossos: Farei
um espírito entrar em vocês, 
e vocês terão vida.

Porei tendões em vocês e farei aparecer 
carne sobre vocês e os cobrirei com pele; 

porei um espírito em vocês, e vocês terão vida.

Então vocês saberão que eu sou o Senhor’ ". E eu
profetizei conforme a ordem recebida.

E, enquanto profetizava, houve um barulho, um
som de chocalho, e os ossos se juntaram,

osso com osso. 

Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e
de carne, e depois de pele, mas não havia 

espírito neles. 
A seguir ele me disse: "Profetize ao 

espírito; profetize, filho do homem, 

e diga-lhe: 

''Assim diz o Soberano Senhor: Venha desde 

os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro 

desses mortos, para que vivam". 

Profetizei conforme a ordem recebida, 

e o espírito entrou neles; eles receberam
 vida e se puseram de pé. 

Era um exército enorme! 
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Ele quer que você
mergulhe 

mais fundo e diga: eu vou experimentar
Deus, vou conhecê-lo, vou encontrá-lo,

vou investir horas para saber quem Ele
é, vou jejuar, orar, enfrentar riscos,
viver com dignidade, escolher o
caminho, a porta estreita.

pare de lutar, renda-se à Sua vontade! 

Deus está te desafiando 

a ser mais do que um fã, mas ser um discípulo. 

Deus está te chamando
para viver com intensidade, com profundidade. 
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Complete a sua entrega,



WWW.AGUAVIVAAGAPE.COM.BR

aguavivaagape@gmail.com

 

Fale conosco

AV. Campanella 1240 - Itaquera 


