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PLENAMENTE CHEIOS

SERGIO GOUVEIA

DIA 7



Todas as 120 pessoas 

que estavam no cenáculo em Pentecostes
ficaram cheias do Espírito Santo. 

Todos
os que buscaram, receberam. 

Esta mesma 
disposição do Espírito Santo continua
válida em nossos dias.
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"Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a
falar noutras línguas, conforme o Espírito os
capacitava." Atos 2:4

Na ocasião,
uma evidência da manifestação do
Espírito foi o falar em línguas
desconhecidas.

É importante 
salientar que isso é algo dado pelo
Espírito, mas não quer dizer que é
obrigatório para quem o recebe.



Qualquer pessoa 
em Cristo pode ser batizada com o Espírito
Santo e não falar em línguas. 

Mais importante 
do que falar línguas espirituais, é viver no
Espírito.

Quem anda e vive no Espírito 
não só fala línguas espirituais, mas também
prática dons espirituais e produz os frutos do
Espírito.

Não existe vida no Espírito 
sem a manifestação dos seus frutos, porque o
mundo pode não ver o falar em línguas, mas
precisa ver os frutos do Espírito em nosso amor
a Deus e as pessoas. 
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Não há motivos 
em Cristo pode ser batizada com o Espírito
Santo e não falar em línguas. 
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Não há motivos 
para empurrar um irmão em Cristo para receber
um batismo da forma como pensamos que
deveria ser, pois, se ele já recebeu a Cristo,
então é batizado

1.Co.12:13
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.

O que todos precisamos 
é nos enchermos do Espírito para crescer e
amadurecer nos dons espirituais, o que também
inclui o dom de falar em outras línguas

1.Co.12:31
 Entretanto, busquem com dedicação os
melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um
caminho ainda mais excelente.

1.Co. 14:12. 
Assim acontece com vocês. Visto que estão
ansiosos por terem dons espirituais, procurem
crescer naqueles que trazem a edificação para
a igreja.
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Que, neste 
novo dia, o Espírito Santo de Deus encha,
edifique, capacite e guie você para um dia
abençoado e frutífero!

09PLENAMENTE CHEIOS

PALAVRA PROFÉTICA DO DIA
"O mundo pode não ver o falar em línguas, mas
precisa ver os frutos do Espírito em nosso amor
a Deus e às pessoas."

Todavia, como está escrito: "Olho nenhum
viu, ouvido nenhum ouviu, mente
nenhuma imaginou o que Deus preparou
para aqueles que o amam"; mas Deus o
revelou a nós por meio do Espírito. O
Espírito sonda todas as coisas, até
mesmo as coisas mais profundas de
Deus.

1. Co.2:9,10
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