
Batismo ou Plenitude do Espírito Santo? 
 
Este é um assunto importantíssimo para a nossa vida com Deus. Satanás tem procurado de todas as 
maneiras trazer confusão sobre este assunto, mas cada vez mais o Espírito Santo tem sido 
experimentado pelos filhos de Deus. Para desfrutarmos plenamente da nova vida que Deus nos dá, 
precisamos ter a convicção de que O Espírito de Deus habita em nós e também entender as 
conseqüências dessa habitação. 
  
A plenitude do Espírito Santo ou “Batismo no Espírito Santo”, como alguns cristãos costumam chamar, 
é uma experiência simples, é para todos os filhos de Deus e deve ser encarada de forma prática. Não 
adianta saber tudo sobre o Espírito Santo e não ter experiências com Ele. 
  
Existem teólogos, doutores em Espírito Santo que nunca provaram do poder do Espírito Santo. Sabem 
tudo sobre o assunto, mas não tem uma experiência prática.  
 
O nosso Deus, o Deus em quem nós cremos, é um Deus Triuno, ou seja, um único Deus em três 
pessoas inseparáveis. Pai, Filho (Jesus) e Espírito Santo. 
  
I Pe 1:2 “Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e 
aspersão do sangue de Jesus Cristo”. 
  
•    Deus Pai : O Criador dos céus e da terra , o que se assenta no trono,  o El Shadai, o Deus invisível. 
•    Deus Filho : Jesus,  o Cristo,  a imagem do Deus invisível,  o que era, que é e que há de vir,  a 

plenitude de todas as coisa,  o Verbo da Vida, o Príncipe de Paz, o Leão de Judá,  o Cabeça da 
Igreja.   Deus tomando forma de homem para salvar o mundo. 

•    Deus Espírito Santo : O Espírito de Deus,  o Consolador, o Espírito da Verdade. 
  
A três pessoas da trindade se fundem, são indivisíveis, inseparáveis, são uma unidade. 
  
Símbolos do Espírito Santo 
  
Muitas vezes o Espírito Santo aparece na bíblia representado por um símbolo, Por exemplo: 
  
•    Fogo    Lc 3:16                         •    Vento          At 2:2        •    Água, rio, chuva    Jo 7:37-39 
•    Óleo     Zc 4:2-6  ( Unção )       •    Selo           Ef 1:13       •    Pomba                   Mt 3:16 
 
O Espírito Santo é uma pessoa 
  
Jesus quando fala sobre o Espírito Santo o apresenta como uma pessoa:   
  
Jo 14:15 - “Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja convosco para 
sempre” 
  
A palavra usada para consolador aqui vem do grego PARAKLETOS: 
  
PARAKLETOS à alguém que fica ao lado, junto, outro semelhante a mim. 
  
Esta palavra traz o sentido de aconselhador, exortador, intercessor, estimulador, consolador, 
fortalecedor. 
  
•    É ele quem dá poder à Igreja para testemunhar e para falar de Jesus. 
•    É Ele quem convence as pessoas de seus erros. 
•    Ele era o poder que operava em Jesus fazendo todos os milagres.  
•    Ele também era o poder que operava nos apóstolos e é o mesmo poder que opera em nós hoje. 
  
 



O Espírito Santo no Velho Testamento 
  
O Espírito Santo está presente na obra de Deus desde sempre até hoje. Só no Velho Testamento 
aparece em mais de 80 citações, como por exemplo : 
  
•  Na criação Gn 1:2;26 “A terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo, mas o 

Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.” 
  
•    Na vida de Sansão Jz 14:6-19; 15:14 “Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que 

ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. E não disse nem a 
seu pai nem a sua mãe o que tinha feito.” 

 
•   Em Josué Dt 34:9 “Ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés 

lhe tinha imposto as mãos; assim os filhos de Israel lhe obedeceram , e fizeram como o Senhor 
ordenara a Moisés.” 

  
•   Em Gideão Jz 6:34 “Mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão; e tocando ele a trombeta, os 

abiezritas se ajuntaram após ele.” 
  
•   Em Davi  I Sm 16:13 “Então Samuel tomou o vaso de azeite, e o ungiu no meio de seus irmãos; e 

daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou, e foi 
para Ramá.” 

  
•   Em Ezequiel  Ez 37:1-5  “Veio sobre mim a mão do Senhor; e ele me levou no Espírito do Senhor, e 

me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos; e me fez andar ao redor deles. E eis que eram 
muito numerosos sobre a face do vale; e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do 
homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza 
sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a 
estes ossos: Eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis.” 

  
•   Em Joel Jl 2:28-29 "Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; vossos 

filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão 
visões; e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito." 

  
Joel viu a transição de um período para outro: 
  
No V. T. eram manifestações fortes, repentinas e sobrenaturais, capacitando uma pessoa para uma 
determinada tarefa e depois o Espírito se retirava. 
  
Mas Senhor diz que derramará do seu Espírito sobre toda carne, sobre todo seu povo, dando a eles um 
novo coração e finalmente vindo habitar dentro de cada um. 
  
Logo no início do Novo Testamento, vemos o Espírito Santo operando. 
  
•  João Batista 
"porque ele será grande diante do Senhor; não beberá vinho, nem bebida forte; e será cheio do 
Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe" Lc 1:15 
  
•  Maria. 
O Espírito Santo veio sobre ela e a fez conceber Jesus. 
  
A obra de Jesus e a promessa do Espírito Santo 
  
Quando Jesus começa o seu ministério ? 
à Após seu batismo no rio Jordão, quando o Espírito Santo vem sobre Ele. 
 



O MINISTÉRIO SÓ INICIA COM A PRESENÇA DO ESPÍRITO SANTO, NO BATISMO DE JESUS. 
 
Lc 3:21-23 “Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, 
o céu se abriu; e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba; e ouviu-se 
do céu esta voz: Tu és o meu Filho amado; em ti me comprazo. Ora, Jesus, ao começar o seu 
ministério, tinha cerca de trinta anos; sendo (como se cuidava) filho de José, filho de Eli” 
  
Jo 14:15-20 “Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará 
outro Consolador, para que fique convosco para sempre. a saber, o Espírito da verdade, o qual o 
mundo não pode receber; porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque ele habita 
convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos; voltarei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não me 
verá mais; mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em 
meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.” 
 
Jo 14:23-26 “Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará a minha palavra; e meu Pai o 
amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras; 
ora, a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho 
falado, estando ainda convosco. Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, 
esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.” 
  
ELE PROMETEU O ESPÍRITO SANTO A TODOS QUE  CRESSEM EM SEU NOME. 
  
Jo 7:38-39  “Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, 
isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele cressem; pois o Espírito ainda 
não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado.” 
  
Lc 24:44-49 “Depois lhe disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que 
importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos 
Salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras; e disse-lhes: Assim está 
escrito que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos; e que em seu nome se 
pregasse o arrependimento para remissão dos pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. 
Vós sois testemunhas destas coisas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai porém, 
na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder.” 
  
At 1:3-8 “Aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas 
infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de quarenta dias, e lhes falando das coisas concernentes ao 
reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que 
esperassem a promessa do Pai, a qual (disse ele) de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou 
em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que 
se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? 
Respondeu-lhes: A vós não vos compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai reservou à sua 
própria autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo,  e ser-me-eis 
testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra.” 
 
O MOMENTO DO PENTECOSTES FOI O CUMPRIMENTO DA PROMESSA A JOEL. 
 
O livro de Atos é chamado Atos dos Apóstolos, mas também é conhecido como Atos do Espírito Santo, 
porque tudo que fizeram foi através do Espírito que receberam da parte de Jesus. 
  
A vinda do Espírito Santo 
  
Os Discípulos então permaneceram e, Jerusalém juntos, orando, unânimes. Eram cerca de 120 
pessoas.No dia da festa do Pentecostes, enquanto estavam reunidos, algo aconteceu : 
 
- At 2:1-6 “Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente 
veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. 
E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou 



uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o 
Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de 
todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão; e estava 
confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.” 
  
At 2:14-21 “Então Pedro, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e 
todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pois estes 
homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Mas isto 
é o que foi dito pelo profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do 
meu Espírito sobre toda a carne; e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos 
terão visões, os vossos anciãos terão sonhos; e sobre os meus servos e sobre as minhas servas 
derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu; e 
sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em 
sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. e acontecerá que todo aquele que invocar 
o nome do Senhor será salvo.” 
  
•    Jesus tinha sido exaltado, e como havia prometido enviou o Espírito Santo. 
  
At 2:38-41 “Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de 
Jesus Cristo, para remissão de vossos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a 
promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe: a quantos o Senhor nosso 
Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta 
geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra; e naquele dia 
agregaram-se quase três mil almas.” 
 
BATIZADOS EM NOME DE JESUS, RECEBERAM O DERRAMAR DO ESPIRITO SANTO. 
  
Agora o mesmo poder que operava em Jesus estava operando nos apóstolos e nos discípulos 
capacitando-os a testemunhar e proclamar o evangelho. 
  
O Diabo deve ter ficado furioso. Jesus era apenas um, mas agora eram vários, cerca de três mil, 
operando no mesmo poder e estavam se espalhando pelo mundo (derrota de satanás). 
  
à O Espírito Santo habita em nós 
  
Jesus prometeu o Espírito Santo a todos que cressem no seu nome. O Espírito Santo habita, mora, em 
todos os que se converteram genuinamente, amam a Jesus e guardam suas palavras. 
  
 I Co 3:16 “Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?” 
  
I Co 6:19 “Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual 
possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?” 
  
Rm 8:8-11 “Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas 
no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, 
esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, 
mas o espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus 
habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos 
corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.” 
  
Quando cremos em Jesus após recebermos a Palavra, somos selados com o Espírito Santo.  (Ef 1:13) 
  
•     Agora, o Espirito Santo está presente o tempo todo, morando dentro de nós. (Pessoa Viva). 
  
Precisamos mais do que saber ou aprender sobre o Espírito Santo. Precisamos conhecê-lo, buscá-lo, 
estar com Ele, experimentá-lo.     
  



Recebemos o Espírito Santo, que agora vem morar dentro de nós e é o poder de Deus para nossa 
santificação. É Ele quem nos leva a ter o caráter de Jesus. 
  
É Deus habitando em nós 
  
Isto significa que todas as barreiras de pecado que nos separavam de Deus foram vencidas. Pela fé no 
nome de Jesus somos declarados "sem culpa" e agora somos habitação do Espírito Santo. 
  
Existem momentos em que o Espírito Santo opera em nós de forma mais poderosa, nos enchendo de 
virtude, poder e manifestando seus dons. Estes momentos são determinados por Deus, para edificação, 
exortação e consolo da Igreja. Visto que as manifestações são de dons espirituais, isto significa que 
não nos pertencem, mais são dádivas gratuitas e necessárias à Igreja de Jesus Cristo. 
 
“...recebereis o dom do Espírito Santo.” (At 2:38) 
 
Satanás quer conturbar a mente dos cristãos e anular esta soberania de Deus, forçando crentes 
a buscarem desesperadamente sinais que testifiquem ou meçam a quantidade de poder que 
estão cheios. Isto têm trazido frustração e muita confusão ao do Corpo de Cristo. 
 
Se o Dom do Espírito Santo já foi dado a todos que creram em Jesus, não é necessário buscar nem 
esperar aquilo que o Senhor já deu. Por outro lado quando alguém se converte deve ser instruído a 
respeito deste dom, receber imposição de mãos e se apossar da promessa de tal maneira que ela seja 
evidente, palpável e consciente.  
  
Existem muitas idéias erradas com respeito à manifestação do poder de Deus na vida do cristão. Dizem 
alguns que: 
  
•    É só para pastores, presbíteros, missionários. 
•    É só para quem atinge um determinado grau de santidade. 
•    É um prêmio, uma recompensa por obedecer ou fazer a obra de Deus. 
•    É para os que “buscam” desesperadamente, e se caracteriza por outro dom...o dom de línguas. 
 
E se a glossolalia ou a Xenoglossia são também dons de Deus, porque deveriam ser um sinal da 

presença ou da plenitude do Espírito Santo? 
 
à GLOSSOLALIA: São línguas inexistentes entre os homens. 
§ 1Coríntios 14:2 “ Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus; 

porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. 
 
à XENOGLOSSIA: A fala espontânea em línguas que não foram previamente aprendidas 
§ Atos 2:7 “E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê! Não são 

galileus todos esses homens que estão falando? 8  Como pois os ouvimos, cada um, na 
nossa própria língua em que somos nascidos?” 

 
Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? NÃO. (1Cor 12:30) 
 
A bíblia diz que o próprio Espírito Santo é quem reparte ou distribui os dons. Logo, nem todos têm todos 
os dons, nem todos falam em línguas estranhas, nem todos tem dom de cura, etc...  
 
ERROS DOUTRINARIOS: Algumas denominações acham que o dom de línguas é a evidência 
necessária que sinaliza o referido Batismo com o Espírito Santo. Isto é absolutamente discriminatório. 
Caso um crente não tenha recebido de Deus tal “dom”, este jamais será considerado como “Batizado no 
Espírito Santo”, tornando a graça de Deus inválida e trazendo frustração à vida espiritual deste filho de 
Deus. 
 



O apóstolo Paulo é bem claro quanto ao dom de línguas: 1Cor 14:39  “Portanto, meus irmãos, procurai 
com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas”. E deixa bem claro que, sem 
amor, nenhum outro dom tem valor (1Cor 13:3). 
 
à A manifestação da Plenitude do Espírito Santo não é: 
•    Um prêmio : um prêmio é uma recompensa dada pelo esforço ou mérito de alguém.  
•    Uma conquista, algo que adquirimos depois de caminhar anos com o Senhor 
     
E NÃO está ligado ao que eu faço ou a merecimento.  
  
•    Ao contrário, é de graça, é um presente, a virtude está em quem dá : JESUS. 

  
Ø   Jesus é o doador e Ele dá o Espírito Santo a todos, mais os dons ele distribui conforme a 
necessidade de cada Igreja. 
  
Isto significa que não depende do caráter da pessoa nem de sua santidade. Em qualquer momento, 
seja qual for à situação que você estiver atravessando, você pode se colocar diante de Deus ser usado 
por Ele com grande poder e graça. 
  
•    É o Espírito que nos leva a uma vida santa e não uma vida santa que nos leva ao Espírito. É o 

Espírito que irá transformar o nosso caráter.  
  
Temos que crer na promessa do Pai. Ele prometeu e cumpriu, e receber a promessa depende apenas 
de crer Nele. 
  
Ef 5:18-20 
Aqui o apóstolo ordena expressamente : “…enchei-vos do  Espírito” 
•        No nosso relacionamento uns para com os outros : “Falando entre vós com salmos, hinos e 

cânticos espirituais” 
•        No nosso relacionamento com o Senhor : “ Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração” 
  
Em cada um de nós esta manifestação ou plenitude do poder de Deus pode acontecer de maneira 
diferente. Uns podem profetizar, outros rir , chorar , orar , falar em outras línguas etc. 
  
At 19:2-6 “Perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: 
Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: Em que fostes batizados então? E 
eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do 
arrependimento, dizendo ao povo que cresse naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. 
Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as 
mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam.” 
  
ATÉ ENTÃO, NÃO TINHAM SIDO BATIZADOS EM NOME DE JESUS, MAS DE JOÃO BATISTA...  
 
É a presença do Espírito Santo que nos capacita a sermos testemunhas de Cristo. 
  
At 1:8 Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto 
em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.” 
  
Um dos significados da palavra poder é “capacidade para fazer”. 
  
É a nossa capacitação para: 
•    Fazer discípulos                                               •    Ser testemunhas de Cristo 
•    Anunciar o Evangelho do Reino                      •    Falar com autoridade e poder. 
  
I Co 2:4 “A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de 
sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder.” 



  
Se estamos cheios do Espírito seremos testemunhas eficientes de Cristo e manifestaremos o Senhor 
Jesus não apenas com palavras, mas com poder, pelo Espírito Santo que habita em nós. 
  
Rm 3:18 “Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos 
transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.” 
  
à Como receber o Espírito Santo de Deus ? 
  
Gl 3:14 “Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós 
recebêssemos pela fé a promessa do Espírito.” 
  
•   Nós recebemos pela fé  ( como todas as promessas de Deus ) 
  
Não é por um esforço mental, recitando alguma fórmula , repetindo uma oração, ou  fazendo algum 
ritual. 
  
•   Devemos ouvir a palavra com fé e crer em Deus, que fez a promessa. 
  
( Se tiver que ajoelhar, ajoelhe. Se quiser chorar, chore. Se quiser rir, ria. Não tenha vergonha, não 
tenha medo ) 
  
O Espírito Santo é uma pessoa, nós podemos sentir a sua presença como a de uma pessoa. Ele 
também habita em nós e devemos procurar ouvi-lo, deixar Ele se manifestar. 
( Tanto faz se estamos em casa sozinhos ou numa reunião com a igreja ) 
  
à Ele está em nós, mas pode agir ou não. 
  
•    Ele age quando dependemos dele, quando nos rendemos a Ele , quando nos esvaziamos de nós 

mesmos. 
•    Se formos soberbos, cheios de si, ele não encontra espaço e se cala. 
  
No texto original, em grego, aparece a palavra PIMPLEIMI que foi traduzida para o português como 
CHEIO.  
  
Aparece em    Lc 1:15      Lc 1:41     Lc 1:67-68     At 4:31        At 4:8        At 9:17        At 13:9-11 
  
Ela significa ficar cheio. 
  
•    Ser cheio para manifestar os dons do Espírito ICo 12:7-11 e para manifestar o fruto do Espírito 

Santo Gal 5:22-23 
 
Batismo ou Plenitude do Espírito Santo? 
 
Se foi na imersão nas águas ou após isto, não importa... O que importa mesmo, é manter-se cheio 

deste Espírito Santo maravilhoso !!! 
 
 
É o que cremos 
 
Pr. Pedro Noia 
ComBC – Comunidade Batista Cristã 
www.combc.net 
 


