ANDANDO NO ESPÍRITO

Jo 14: 16-18
Jo 14: 26-27
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ANDANDO NO ESPÍRITO
João - Capítulo 14
16.
17.

18.

26.
27.

E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para
sempre convosco,
O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não no vê, nem o
conhece; vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros.

Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse
vos ensinará todas as cousas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo. Não
se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
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Lucas - Capítulo 24
49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai; permanecei, pois na cidade, até
que do alto sejais revestidos de poder.
Atos - Capítulo 01
8.
Mas recebereis poder.
poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos
confins da terra.

Lucas - Capítulo 01
34. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem
algum?
35. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do
Altíssimo te envolverá com a sua sombra;...
Efésios - Capítulo 03
20. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto
pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós,
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João - Capítulo 01
12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus, a saber, aos que crêem no seu nome;
Romanos - Capítulo 08
14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
II Timóteo - Capítulo 01
7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de
moderação.
Romanos - Capítulo 05
5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso
coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado.
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