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ROTEIRO – Base 23/05/2021 
	

HABILITADOS PELO FOGO 
# Atos 2:1 e 5:41 # 

 
“Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar.” (Atos 2:1 NVI) 
"Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do 
Nome.” (Atos 5:41 NVI) 
 
 
INTRODUÇÃO: 

§ Quais as marcas da igreja sonhada por Jesus? 
 
I. O QUE O FOGO SIMBOLIZA E O QUE ELE PROMOVE? 

§ O que a presença do Espírito Santo promove no seio da Igreja? 
§ Você entende a diferença entre a presença e a liberdade no agir do Espírito Santo?  

 
II. O	QUE O FOGO FAZ EM MIM E ATRAVÉS DE MIM? 

§ O que mudou na sua perspectiva em relação a si mesmo e ao outro, depois que 
conheceu Jesus? 

§ Pode alguém se manter indiferente diante de um avivamento promovido pelo 
Espírito Santo? Comente! 

 
III. QUAL É O RESULTADO DESSA HABILITAÇÃO? 

§ Você se sente encorajado para anunciar as boas novas de Jesus?  
§ O que está faltando para esse encorajamento? 

 
 

 
 
Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Você conhece a realidade de sua Célula melhor que ninguém. Lembre que você tem total liberdade para elaborar 
mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas acima, desde que elas permaneçam no objetivo da 
mensagem.  
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Íntegra do Esboço da Mensagem: 
	

HABILITADOS PELO FOGO 
# Atos 2:1 e 5:41 # 

 
“Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar.” (Atos 2:1) 
“Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do 
Nome.” (Atos 5:41 NVI) 
 
INTRODUÇÃO: 

Nos primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, estão relatados os primeiros 
passos da Igreja, sob total influência do derramamento do Espírito prometido por Jesus. Naquele 
tempo, por volta do ano 30 d.C., a Igreja estava sendo inaugurada, o corpo de Cristo ganhava 
forma e poder, se movendo na ousadia e na força do Espírito de Jesus (Filipenses 1:19).  

Jesus tinha ascendido ao céu, mas o consolador veio e não deixou a Igreja órfã. E pelo agir 
do Espírito de Jesus, um padrão de Igreja foi estabelecido no 1º Século. Jesus sonhou com uma 
Igreja e ela foi estabelecida, não por força humana, mas justamente pela habilitação do Espírito. 

Esse modelo teve um objetivo: a preparação da criação para a volta triunfante Dele. Estar 
preparado: essa é a questão! 

 A Igreja tem esse papel: o de preparar o homem para a volta do Rei Jesus. Temos visto e 
ouvido tantas notícias terríveis, o mundo foi e tem sido abalado e o caos está à nossa porta. 
Porém, tudo isso não deve nos assombrar, mas, pelo contrário, deve gerar na igreja uma 
convicção de que Jesus em breve voltará. O caos precisa produzir em nós força e dinamismo para 
o tempo do fim. Quem vai gerar essa convicção e nos habilitar para esse tempo é justamente o 
Espírito Santo.  

A habilitação pelo Espírito tem uma finalidade específica: atrair o maior número de 
pessoas possíveis para o centro da vontade de Deus. Porque existem só dois tipos de pessoas no 
mundo: as que têm o nome escrito no Livro da Vida e as que não têm o nome escrito no Livro da 
Vida. E diante desse fato, o papel da Igreja tem sido o de alcançar vidas. Se você não conhece 
ainda Jesus como seu Senhor e Salvador, esta Igreja vai cuidar de você e vai te conduzir a esse 
conhecimento.  

E é justamente sobre esse preparo e alcance que vamos refletir. Perceba que o preparo, 
a habilitação ela é dada pelo Espírito Santo, mediante uma postura ativa da Igreja. Se por um 
lado o Espírito Santo enche o meu ser, eu preciso ter uma postura capaz de transparecer essa 
presença, eu preciso revelar aquilo que tem me movido.  Algumas atitudes são pré-requisitos 
para que eu adentre nesse local espiritual e me permita ser movido por ELE. Perceba que há um 
modelo a ser seguido. Não só um modelo de Igreja, mas também um modelo do agir de Deus na 
comunicação de Seus propósitos ao homem: 

1. Comunhão plena com o Espírito Santo; 
2. Deus primeiro comunica o que ELE vai fazer aos seus profetas; 
3. Seus profetas entregam uma palavra à Igreja; 
4. A Igreja se une em oração em torno da palavra recebida; 
5. Deus responde a oração por meio de um mover sobrenatural, a fim de que não 

restem dúvidas de que ELE começou e ELE vai terminar. ELE é o alfa e o ômega. 
Dessa forma, a habilitação com fogo deve ser precedida dessa comunhão com o 
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Espírito Santo, que passa por permitir a liderança total do Espírito Santo sobre nós. 
Jesus prometeu (João 4:14) que o Espírito Dele geraria em nós uma corrente de 
água, nos inspirando, direcionando e transformando a nossa mente, a fim de que 
outros experimentem esse mesmo fluir através da ministração do Espírito de Jesus 
através de nós. 

 
 
I. O QUE O FOGO SIMBOLIZA E O QUE ELE PROMOVE? 

• Arrependimento: Convicção dos nossos pecados e necessidade imediata de mudança. 
"Portanto, que todo Israel fique certo disto: Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e 
Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros 
apóstolos: "Irmãos, que faremos?" Pedro respondeu: "Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado 
em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a 
promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o 
nosso Deus chamar". (Atos 2:36-39) 

• Comunhão / Adoração / Oração/ Jejum  
“Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos 
participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de 
todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos.” (Atos 2: 46-47) 

• Louvor: Expressão da gratidão através dos nossos lábios. 
“Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: "Ó Soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo 
o que neles há!” (Atos 4:24) 

• Liberalidade: Adoração através dos bens. 
“Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua 
coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham.” (Atos 4:32) 

 
 
II. O QUE O FOGO FAZ EM MIM E ATRAVÉS DE MIM? 

• Muda minha perspectiva. Eu deixo de olhar para mim e passo a olhar para o outro e para 
o céu.  
“Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o 
dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada 
um.” (Atos 4:34-35) 

• Manifestação de sinais, prodígios e maravilhas. 
“Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-
se no Pórtico de Salomão.” (Atos 5:12) 
“Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que 
ele dizia.” (Atos 8:6) 

 
 
III.  QUAL É O RESULTADO DESSA HABILITAÇÃO? 

• Fé e ousadia  
“Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo 
levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os 
dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do 
templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e, então, Pedro disse: "Olhe para nós! " O 
homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata 
nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande". Segurando-o pela 
mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de 
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um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e 
louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo 
homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos 
e muito admirados com o que lhe tinha acontecido.” (Atos 3:1-10) 

• Obediência  
“Pedro e os outros apóstolos responderam: ‘É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens!’” (Atos 
5:29) 

• Crescimento: Expansão da Igreja  
“Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados,” (Atos 5:14) 

• Imersos e Saturados pelo Poder de Deus 
“de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo 
menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava.” (Atos 5:15) 

• Capacitação e encorajamento no anúncio do Evangelho 
“Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra 
corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo 
servo Jesus". Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos; todos ficaram cheios do Espírito 
Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus.” (Atos 4:29-31) 

 
 
CONCLUSÃO: 

Deus desejou uma Igreja que O representasse e fosse o Seu coração na Terra. Deus amou 
o mundo (João 3:16), não apenas a Igreja, e justamente esse amor precisa ser entregue a todos 
a fim de que todos o conheçam.  

Mais do que nunca, em meio ao caos (guerras, rumores de guerras, enganos religiosos, 
terremotos, pestes, crescimento da iniquidade, esfriamento do amor, apostasia e da 
iniquidade do homem), o Senhor Jesus nos chama para nos levantarmos com ousadia e 
apresentarmos o Reino Dele como resposta e esperança em meio ao caos.  

Para tal missão, em meio à desesperança do mundo, o Senhor quer nos habilitar com o 
Fogo do Espírito para que sejamos canal de vida e possamos nos colocar a disposição de Deus 
e do Seu poder, a fim de atrairmos e cuidarmos do maior número de pessoas, cumprindo a 
Grande Comissão (Mateus 28:19-20) deixada por Jesus e nos preparando para a Sua volta. 

 
 

 
Miguel Nicolau 


