


O CAMINHO PARA SER 
CHEIO DO ESPÍRITO SANTO



Promessa
 
“E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; 

ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do 
alto sejais revestidos de poder” (Lc 24:49) 



“E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito 
sobre toda a carne, e vossos filhos  e vossas filhas 

profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, 
os vossos jovens terão visões. E também sobre 

os servos e sobre as servas naqueles 
dias derramarei o meu Espírito”   

(Joel 2:28-29)



“Porque, na verdade, João batizou com água, 
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo,  

não muito depois destes dias”  
(At 1:5)



“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, 
que há de vir sobre vós; e ser-me-eis 

testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda 
a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra” 

(At 1:8)



Preparação
 
“Todos eles se reuniam sempre em oração, com 
as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e 
com os irmãos de Jesus” (At 1:14)



Derramamento
 “E de repente veio do céu um som, como de um vento 
veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que 
estavam assentados. E foram vistas por eles línguas 
repartidas, como que de fogo, as quais pousaram 
sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito 
Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme 
o Espírito Santo lhes concedia que falassem” (vs 2-4). 



 “Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E nos 
últimos dias acontecerá, diz Deus, Que do meu 
Espírito derramarei sobre toda a carne; E os vossos 
filhos e as vossas filhas profetizarão, Os vossos 
jovens terão visões, E os vossos velhos sonharão 
sonhos; E também do meu Espírito derramarei 
sobre os meus servos e as minhas servas naqueles 
dias, e profetizarão;..."  



 “...E farei aparecer prodígios em cima, 
no céu; E sinais em baixo na terra, Sangue, 
fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em 
trevas, E a lua em sangue, Antes de chegar o 
grande e glorioso dia do Senhor; E acontecerá 
que todo aquele que invocar o nome do 
Senhor será salvo” (vs 16-21).   



 “Porque a promessa vos diz respeito  
a vós, a vossos filhos, e a todos  
os que estão longe, a tantos quantos Deus 
nosso Senhor chamar” (vs 39). 



Pregação
  
“Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado 
em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; 
e recebereis o dom do Espírito Santo; Porque  
a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, 
e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus 
nosso Senhor chamar” (vs 38-39).



Quando aquela igreja foi cheia 
do Espírito Santo algumas coisas 
maravilhosas começaram 
a acontecer!
 
“E perseveravam na doutrina  
dos apóstolos, e na comunhão, 
e no partir do pão, e nas orações” (vs 42).



1- Os crentes perseveravam 
na doutrina dos apóstolos.

2- Os crentes perseveravam 
na oração.

3- Os crentes perseveravam 
na comunhão e no partir do pão.



Resultado –  “E em toda a alma havia temor, e 
muitas maravilhas e sinais se faziam pelos 
apóstolos.  E todos os que criam estavam juntos, e 
tinham tudo em comum. E vendiam suas 
propriedades e bens, e repartiam com todos, 
d is t r ibu íam a cada um conforme a sua 
necessidade.



E, perseverando unânimes todos os dias no templo, 
e partindo o pão em casa, comiam juntos com 
alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e 
caindo na graça de todo o povo.  E todos os dias 
acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se 
haviam de salvar” (vs 43-47).



Nós precisamos do Espírito Santo.  
Nós dependemos do Espírito Santo.  
Não podemos fazer a obra de Deus sem  
o poder do Espírito Santo.  
Precisamos de restauração e avivamento. 
Precisamos de uma vida nova, plena e abundante 
no poder do Espírito Santo, para que o mundo veja 
e glorifique ao Pai que está nos céus.

CONCLUSÃO



Você já teve uma experiência com o Espírito 
Santo?  

Você já foi batizado com o Espírito Santo? 

Você já tem o Espírito Santo mas hoje deseja 
experimentar um novo derramar, uma plenitude 
maior?


