
I - PENTECOSTES – CHAVE PARA UMA VIDA ABUNDANTE!

Sugestão de Louvor: 

1- Uma resposta para tempos sombrios (At 1:4-5):  Após a morte de 
Jesus houve tempos turbulentos. A multidão de seguidores dispersou. O mi-
nistério milagroso de 3 anos e meio de Jesus cessou. Um dos seus apóstolos 
(judas) o trocou por dinheiro (30 moedas de prata). Tudo parecia perdido. 
Jesus orientou seus discípulos a ficarem em Jerusalém aguardando o  Espí-
rito Santo. Você está vivendo dias difíceis? Então, você precisa buscar mais 
do Espírito Santo! 
 
2- Uma promessa cumprida (Joel 2:28; At 1:4 e 5):  A promessa do Espí-
rito foi cumprida durante a festa judaica de Pentecostes. Por isso, até hoje, 
quem valoriza e busca um relacionamento mais profundo com o Espírito 
Santo é chamado de pentecostal. Lembre-se que Deus sempre cumpre suas 
Promessas. Ele veio para quem estava reunido. Ele veio para quem o aguar-
dava. Ele veio para quem perseverou no cenáculo.

3- Uma vida abundante para você (At 2:42-44): Quando tudo parecia 
perdido, o Espírito Santo chegou enchendo com sua presença e poder 120 
pessoas. Depois multidões passaram a viver a vida extraordinária de Deus. É 
isso o que o Espírito Santo vai fazer com você também! Vamos buscá-lo? 

Líder, tenha um tempo de busca pela presença e mover do Espírito.
 Se puder, imponha as mãos e ministre sobre suas ovelhas. 

Aos Visitantes: “E disse-lhes Pedro: 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” (Atos 2:38) 
 

Aos Visitantes: Você pode hoje corresponder ao amor de Deus 

Algo Novo - Kemuel 

“O Espírito Santo e o amor”

Texto Base: (Atos 2:1-4)  O remédio que cura corações frustrados, o 
fogo que vence a frieza, a unção que despedaça jugos, o combustí-
vel que nos faz avançar... esse é o Espírito Santo. Além disso, Ele é:


