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ROTEIRO – Base 20/06/2021 
	

TRIUNFANDO EM MEIO ÀS LUTAS 
# Atos 4:23-31 # 

 
“E, soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E, 
ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, e a terra, e 
o mar e tudo o que neles há; Que disseste pela boca de Davi, teu servo: Por que bramaram os gentios, e os povos 
pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, E os príncipes se ajuntaram à uma, contra o Senhor e contra o 
seu Ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, 
mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel; para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham 
anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos 
teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra; enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se 
façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam 
reunidos; e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus” (Atos 4:23-31) 
 
INTRODUÇÃO: 

Veremos neste estudo que tempos difíceis não podem impedir a igreja de Jesus de 
avançar, vencer, triunfar sobre as trevas. Avante Igreja do Senhor!! 

§ Como explicar o paradoxo: perseguição e crescimento da igreja? 
 
I. COMUNHÃO 

§ O que você entende por comunhão? (termo grego koinonia) 
§ É possível sermos Igreja sem comunhão? 

 
II. UNIDADE EM TORNO DA ORAÇÃO 

§ Como vencer problemas e dificuldades com armas espirituais?  
§ Quais armas utilizar? (jejum e oração?) 

 
III. AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 

§ Na sua opinião de que forma a comunhão e a oração se interligam e movem os 
céus? 
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Íntegra do Esboço da Mensagem: 
	

TRIUNFANDO EM MEIO ÀS LUTAS 
# Atos 4:23-31 # 

 
“E, soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E, 
ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, e a terra, e 
o mar e tudo o que neles há; Que disseste pela boca de Davi, teu servo: Por que bramaram os gentios, e os povos 
pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, E os príncipes se ajuntaram à uma, contra o Senhor e contra o 
seu Ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, 
mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel; para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham 
anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos 
teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra; enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se 
façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam 
reunidos; e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.” (Atos 4:23-31) 
 
INTRODUÇÃO: 

A igreja sempre cresceu e avançou em tempos difíceis. Mesmo em meio às perseguições, 
oposições e adversidades, a igreja pode crescer e prevalecer. 
 
 
QUAL O SEGREDO DA VITÓRIA EM MEIO ÀS CRISES? 
 

1. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo a comunhão não é negociada, mas recebe o 
seu real valor.  
“E, solto eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os 
anciãos” (Atos 4:23) 
• Ao saírem do Sinédrio, Pedro e João buscaram a comunhão dos irmãos e 

compartilharam com os irmãos as coisas que estavam acontecendo. 
 

2. A igreja é a sala de emergência do Espírito Santo para socorrer os fracos e oprimidos. 
• Não é possível seguir a Cristo e não comungar com Sua igreja. 

“Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos 
outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o Dia.” (Hebreus 10:25 NVI) 

 
3. Diante das crises e oposições, ao invés de fugir ou desistir, precisamos convocar a igreja 

para perseverar na oração. 
“E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, 
e a terra, e o mar e tudo o que neles há.” (Atos 4:24) 
• Será no clamor da igreja que os céus se abrirão. 

“Oh! se fendesses os céus, e descesses, e os montes se escoassem de diante da tua face, Como o fogo 
abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, 
e assim as nações tremessem da tua presença! Quando fazias coisas terríveis, que nunca esperávamos, 
descias, e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com 
ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele 
espera.” (Isaías 64:1-4) 

• Quando a igreja se coloca de joelhos na terra, o céu fica em silêncio para ouvir o que ela 
tem a dizer! 
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4. Quando a igreja busca a Deus em oração, ela traz à mente o poder e a soberania de Deus. 
“E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, e 
a terra, e o mar e tudo o que neles há.” (Atos 4:24) 
• A igreja deve resgatar e manter a visão de grandeza do nosso Deus. 

“Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa 
medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do 
Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, 
e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do 
entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo 
das balanças; eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para 
o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele; ele 
as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com 
que o comparareis?” (Isaías 40:12-18) 
“Porventura não sabeis? Porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes 
para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são 
para ele como gafanhotos; é ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para 
neles habitar; O que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem 
plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam, quando ele 
sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe 
seja igual? diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas; foi aquele que faz 
sair o exército delas segundo o seu número; ele as chama a todas pelos seus nomes; por causa da grandeza 
das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó 
Israel: O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não 
sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? 
É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum 
vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão; mas os que esperam no Senhor 
renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se 
fatigarão.” (Isaías 40:21-31) 

 
5. Uma igreja cheia do Espírito Santo não foge dos problemas, mas busca em Deus o poder 

para prevalecer sobre eles. 
“Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia 
a tua palavra.” (Atos 4:29) 
• Jesus não nos enganou, pois nunca nos prometeu facilidades. 

“Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu 
venci o mundo.” (João 16:33) 
“Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre 
si a sua cruz, e siga-me.” (Mateus 16:24) 

 
6. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, tem a convicção de que o milagre vai 

acontecer! 
“Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo 
Filho Jesus.” (Atos 4:30) 
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CONCLUSÃO: 
DEUS DESEJA UMA IGREJA EM COMUNHÃO E CHEIA DO ESPÍRITO SANTO! 
“E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios do Espírito Santo, e 
anunciavam com ousadia a palavra de Deus.” (Atos 4:31) 

 
Em resposta à oração o lugar onde estavam tremeu, pois Deus se revelou de maneira 
sobrenatural. 
• Tal qual no Sinai, o lugar tremeu pela presença manifesta de Deus. 
• Não é possível viver cheio do Espírito Santo e não experimentar Sua presença poderosa 

e sobrenatural. 
• Crentes cheios do Espírito Santo tem sede pela salvação dos perdidos! 

 
 
 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


