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ROTEIRO – Base 14/06/2020 
 

A AGENDA DE DEUS 
# Atos 3.1-10 # 

 
 

INTRODUÇÃO: 
Pedro e João estavam fazendo algo que era comum à igreja apostólica (Atos 2.46), 

entre suas atividades diárias estava a reunião de oração no templo às 15h, isso mostra que 
em meio a tantas coisas novas, a igreja naquele tempo já tinha uma agenda, eram 
organizados. 

Da mesma forma vemos um aleijado de nascença que era levado todos os dias para 
a porta do templo, isso fazia parte de sua rotina, essa era sua agenda. 

Dessa forma vemos duas realidades: a agenda de Pedro e João, e a agenda do 
aleijado. Mas naquele dia a agenda de Deus cruzou com a agenda daqueles homens e algo 
diferente aconteceu. Da mesma forma todos nós como indivíduos, família, igreja, temos 
nossas agendas, compromissos e planejamentos, organizamos as nossas vidas. Mas Deus 
deseja que a nossa agenda esteja sincronizada com a agenda d’Ele. Deus é Deus de 
propósitos, todos os dias Ele pode fazer algo novo, e o texto de Atos nos ensina como viver 
uma vida conectada com a agenda de Deus através de algumas características: 

 
I. SENSIBILIDADE: “Pedro e João olharam bem para ele” (Atos 3.4) 

Eles não deram um olhar comum, mas olharam com atenção. Embora a reunião 
fosse algo importante, eles foram sensíveis para entender que havia um propósito mais 
urgente a se cumprir. 
• Correria – A correria da nossa agenda pode nos atrapalhar a ouvir a voz de Deus. Todos 

nós individualmente e também como igreja, temos muitas coisas para fazer, mas 
algumas vezes vamos precisar abrir os nossos olhos para que é mais urgente. Prioridade 
vale mais que quantidade, mais importante que fazer muitas coisas é acertar o alvo. 

• Desafios – Quando estamos diante de uma situação desafiadora, nosso posicionamento 
não deve ser de murmuração, desanimo ou indiferença. Devemos olhar com atenção e 
pedir ao Espírito Santo que nos ajude a discernir o que Deus deseja fazer e qual a direção 
que devemos seguir. Só assim podemos ser resposta em tempos difíceis, esse é papel 
da igreja de Cristo. 

§ Na prática, como foi esse “olhar” incomum dos apóstolos ao aleijado? 
§ Nosso olhar para o próximo tem tido a sensibilidade que Deus espera? 

 
II. DISPONIBILIDADE: “O que eu tenho, isto lhe dou” (Atos 3.6)  

Ou seja, o que eu tenho eu disponibilizo. Eles não tinham recursos financeiros para 
ajudar aquele homem, mas eles dispuseram suas vidas para serem usados pelo Espírito 
Santo. 
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• Autoridade – Jesus disse “toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão 
e façam discípulos [...]”. O ide da igreja é debaixo da autoridade de Cristo, precisamos 
tomar posse dessa autoridade com fé para que o Espírito Santo nos use. 

O poder e a mensagem não vêm de nós, vêm de Deus e são derramados em nós 
através do Espírito Santo para alcançar aqueles que precisam, nós somos o canal, um 
instrumento nas mãos de Deus (2Coríntios 5.20). 

§ Como tomar posse dessa autoridade? 
§ Como se disponibilizar para que Deus te use como ferramenta de benção? 

 
III. PRATICIDADE: “Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se” (Atos 3.7) 

Eles não apenas olharam e declaram uma palavra de fé, foram além. Pedro 
estendeu a mão e ajudou aquele homem a se levantar. 
• O amor é prático - Deus quando quis declarar o Seu amor ao mundo Ele não abriu os 

céus e declarou com alta voz “mundo eu te amo”. Deus preferiu enviar seu único filho 
para salvar a humanidade por amor (João 3.16). 

• Uma igreja com as mãos entendidas – A agenda de Deus não é teórica, não é sobre 
conhecimentos vazios. É sobre arregaçar as mangas e sermos intencionais, buscando 
todos os dias fazermos algo que ajude alguém a se levantar. Conhecimento não define 
sabedoria. Sabedoria é o que eu faço com o conhecimento. Nós não somos o que 
sabemos, nós somos o que fazemos com o que sabemos. 

§ Atitudes falam mais que palavras? Comente! 
§ Quais têm sido as suas práticas de fé no dia a dia? Posso melhorar? 

 
CONCLUSÃO: “imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes” (Atos 3.7) 

• A sensibilidade, disponibilidade e praticidade de Pedro e João fizeram com que o 
Espírito Santo os usasse de forma extraordinária para mudar a vida daquele aleijado de 
forma definitiva; 

• Quando levamos uma vida distante de Deus é como se estivéssemos aleijados, não 
conseguimos andar, há um vazio no nosso coração; 

• Que possamos como filhos de Deus, família e igreja, decidir viver a agenda d’Ele que vai 
além dos nossos compromissos, eventos e reuniões semanais. Mas nos tornarmos 
resposta e socorro para os que estão perdidos e fracos, vendo o extraordinário 
acontecer mesmo nos momentos mais desafiadores. 

 

Pr. Daniel Pacheco 


