
 

Informar das Atividades Semanais – 3ª TERÇA-FEIRA DO MÊS: TDL Treinamento de Líderes de 
Células | TERÇAS: Reunião de Oração às 9h no Auditório Kids | SEXTA: Culto de Libertação às 20h 
| SÁBADO: Culto m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGO: Escola Bíblica às 9h / Culto de 
Celebração às 10h e às 18h30 (Sede e Santa Felicidade)  

ROTEIRO – Base 08/03/2020 
 

TRANSFORMAÇÃO, UMA MARCA DO PODER DE DEUS! 
# Atos 3.19 # 

 
 
INTRODUÇÃO: 

Após a ascensão de Jesus, os apóstolos ficaram em Jerusalém até serem revestidos pelo 
poder do Espírito (Atos 1.4-8): 
• Após o Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, os discípulos iniciaram uma 

jornada de fé, testemunhando e anunciando a mensagem de Jesus (Atos 2.36-39); 
• Precisamos entender que a Igreja orava pelo fato de sua liderança ser comprometida 

com a oração; 
• As maravilhas aconteciam através da Igreja pelo fato de sua liderança conhecer e revelar 

o poder do Nome de Jesus. 
• O testemunho de vida da Igreja, impactou o mundo pelo fato de ter uma liderança cheia 

do Espírito Santo (Atos 4.31). Deus está procurando homens e mulheres dispostos a se 
deixarem usar incondicionalmente. Moody ouviu: “O mundo ainda não viu o que Deus 
fará com, para e pelo homem inteiramente a Ele entregue” (Henrique Varley). Deus não 
unge métodos. Deus unge pessoas. 

 

I. PRECISAMOS ENTENDER QUE A TRANSFORMAÇÃO QUE O MUNDO PRECISA, NÃO VIRÁ 
ATRAVÉS DOS MILAGRES, MAS PELO PODER DA PREGAÇÃO 

1. Os milagres são importantes para autenticar o poder de Jesus na igreja (Atos 3.7-10). 
2. Os milagres servem para glorificar a jesus e produzir fé nos corações (Atos 3.10).  
3. Precisamos entender melhor o Poder do Nome de Jesus (Atos 3.16). 

§ Você entende que os milagres são importantes para autenticar o poder 
de Jesus na igreja?  

§ Houve algum milagre do Senhor em sua vida que produziu fé? Comente! 
 

 

II. PRECISAMOS ENTENDER QUE A TRANSFORMAÇÃO SOMENTE VIRÁ ATRAVÉS DA FÉ QUE 
PRODUZ ARREPENDIMENTO (Atos 3.19) 

1. A vida religiosa pode até se satisfazer com os milagres e bênçãos (Atos 3.9,10). 
2. A transformação virá pelo novo nascimento: ouvir o evangelho: quem é Jesus? 

Reconhecer que é pecador: separação de Deus; Revelar fé e arrependimento: 
mudança e transformação. Os pecados são perdoados mediante a fé e confissão (Atos 
3.19). 

3. Atos 3.19 é um chamado ao arrependimento, com o propósito de experimentar o 
perdão e a presença de Deus. a) O pecado tirou o homem da presença de Deus; b) A 



 

 

Programação para a Célula: Abertura:  3 min. | Louvor:  12 min. | Oração pelas 
necessidades:  10min. | Estudando  a mensagem:  30 min. | Conclusão:  5 min. - oração final 
(clamor) | Comunhão:  Confraternização (pode ser feita no início da reunião).

fé e o arrependimento produzem o perdão; c) O perdão traz o home de volta para 
Deus (Atos 3.19). 

4. Passos para a salvação:  
• Ouvir a mensagem (Romanos 10.17); 
• Crer e confessar a Jesus (Romanos 10.8-9); 
• A fé precisa produzir arrependimento (1 João 1.7-9); 
• Receber e confessar a Jesus de coração (Romanos 10.10-13); 

§ Você já conhecia os passos para a salvação mencionados? 
§ Você já se arrependeu de seus pecados e os confessou a Jesus? 
§ Já entregou sua vida a Jesus? (Sim: conte sua experiência / Não: que tal 

fazer isso agora?) Líder: nessa hora conduza a(s) pessoa(s) em uma oração de entrega 
 

III. PRECISAMOS ENTENDER QUE SOMENTE O PODER DO EVANGELHO PRODUZIRÁ A 
TRANSFORMAÇÃO QUE IMPACTARÁ O MUNDO (Atos 3.11) 

1. O evangelho é o poder de Deus (Romanos 1.16);  
2. O evangelho é Jesus e sua obra (Atos 3.16); 
3. O evangelho nos chama de volta para Deus por meio do arrependimento (Atos 3.19). 

§ Você entende que o poder do evangelho pode produzir a transformação 
que vai impactar o mundo? 

§ Você concorda que vivendo o evangelho transformaremos o mundo? 
 

 
CONCLUSÃO:  
VIDAS TRANSFORMADAS TRANSFORMAM O MUNDO 

• Os religiosos foram atraídos, mas não se renderam ao poder de Jesus (Atos 4.1-3); 
• Muitos creram e se converteram (Atos 4.4); 
• Somente o nome de Jesus transforma o homem pecador (Atos 4.12). 
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