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ROTEIRO – Base 12/09/2021 
	

POSICIONE-SE PARA UM NOVO TEMPO 
# Atos 10:9-23 # 

 
No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço 
para orar. Tendo fome, queria comer; enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto 
e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de 
quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: "Levante-se, Pedro; mate e 
coma". Mas Pedro respondeu: "De modo nenhum, Senhor! Jamais comi algo impuro ou imundo! " A voz lhe falou 
segunda vez: "Não chame impuro ao que Deus purificou". Isso aconteceu três vezes, e em seguida o lençol foi 
recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio 
descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, 
conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: "Simão, três homens 
estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei". Pedro desceu 
e disse aos homens: "Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram?" Os homens responderam: 
"Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. 
Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer". Pedro os convidou 
a entrar e os hospedou. No dia seguinte Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. (NVI) 
 

PERGUNTAS PARA FACILITAR A PARTICIPAÇÃO DE TODOS 
 

INTRODUÇÃO: 
§ Nestes tempos de pandemia, você chegou a conhecer pessoas com fome de Deus, 

que por vezes até têm sonhos como os de Conélio? Comente! 
§ Pedro foi a resposta da oração de Cornélio apresentando o evangelho para ele. 

Você estaria apto para ser a resposta da oração dessas pessoas? 
 
I. NO LUGAR DE ORAÇÃO 

§ Qual seu lugar de oração? 
§ Qual o lugar onde Deus te encontra em intimidade? 

 
II. COM FOME 

§ A ilustração da “fome de Pedro” demonstra como devemos estar em ralação às 
pessoas a quem Ele quer salvar. Meu coração está disposto a fazer a Sua vontade?  

 
III. SEM HESITAR 

§ Você entende a vontade de Deus para os perdidos?  
§ Quais são seus preconceitos que podem te impedir de viver o novo de Deus? 

 
CONCLUSÃO: 

§ Deseja estar onde Deus está fazendo a Sua obra e participar dela? 
§ Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador? Deseja fazer isso agora 

e fazer parte dessa família sendo resposta àqueles que estão ao seu redor? 
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Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Ninguém melhor que você Líder, para conhecer a realidade de sua Célula. Então lembre que tem total 

liberdade para elaborar mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas desde que 
permaneçam no objetivo da mensagem.  

	

Esboço do sermão: 
	

POSICIONE-SE PARA UM NOVO TEMPO 
# Atos 10:9-23 # 

 
No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço 
para orar. Tendo fome, queria comer; enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto 
e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de 
quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: "Levante-se, Pedro; mate e 
coma". Mas Pedro respondeu: "De modo nenhum, Senhor! Jamais comi algo impuro ou imundo! " A voz lhe falou 
segunda vez: "Não chame impuro ao que Deus purificou". Isso aconteceu três vezes, e em seguida o lençol foi 
recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio 
descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, 
conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: "Simão, três homens 
estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei". Pedro desceu 
e disse aos homens: "Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram?" Os homens responderam: 
"Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. 
Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer". Pedro os convidou 
a entrar e os hospedou. No dia seguinte Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. (NVI) 
 
INTRODUÇÃO: 
• Em atos 10 vemos Deus inaugurando um novo tempo: Jesus estava se revelando aos gentios. 
• Enquanto os judeus haviam presenciado o ministério de Cristo e, parte deles recebido o 

Espírito Santo por batismo, os gentios permaneciam sem esperança e angustiados. 
• Mas o próprio Espírito Santo estava convencendo as pessoas que ainda não tinham ouvido o 

evangelho, gerando expectativa e fome de Deus por meio de visões (Atos 10:1-8 - NVI) 
Havia em Cesaréia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua 
família eram piedosos e tementes a Deus; dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, 
por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e 
dizia: "Cornélio!" Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: "Que é, Senhor? " O anjo respondeu: "Suas 
orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para 
trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de 
couro, que fica perto do mar". Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um 
soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. 
• Da mesma forma enquanto a Igreja possui a revelação de Deus, o Espírito Santo tem gerado 

fome naqueles que ainda não conhecem Jesus. 
• Vemos, com certa facilidade, um novo tempo se inaugurando na Alameda. 
• Mas o que o Espírito gerou em meu coração é a seguinte convicção: o que estamos vivendo 

ainda é só o começo do cumprimento das promessas. 
• Para viver esse novo tempo precisamos nos posicionar. Pois Deus conta conosco para sermos 

a resposta das orações das pessoas. 
• Cornélio estava orando e Deus o direcionou para Pedro. Deus quer direcionar as pessoas para 

a Alameda! 
Como devemos nos posicionar? 
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I. NO LUGAR DE ORAÇÃO 
• Deus encontrou o apóstolo Pedro no lugar de oração. 
• Pra Deus falar conosco precisamos aguardá-Lo no lugar de oração, e não apenas “passar 

por lá”. 
• O terraço de Pedro foi o monte de Moisés.  
• Com a revelação de Deus, somos chamados para ser parte do novo tempo. 
• Precisamos vencer um inimigo do lugar de oração: A PRESSA! 

“Deus não se curvou a nossa pressa nervosa. Nem adotou os métodos da nossa era 
imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Muito 
tempo”. Pr. Douglas Gonçalves  

• Salmo 91: a vida de oração não é feita de visitas, mas de habitação. 
• O Deus que está “escondido” deseja ser achado em Seu esconderijo. 
• Crie o hábito da oração. Crie o lugar do encontro. Habite no tabernáculo de Deus e a 

revelação te encontrará. 
• E a revelação te vocacionará a ser resposta das orações (silenciosas ou não) dos perdidos. 

 

 
II. COM FOME 
• Pedro aguardava com fome a comida que estava sendo preparada. 
• Precisamos aguardar no lugar de oração, mas com nosso coração faminto pelo o que Deus 

está preparando para nós. 
• Fome diz respeito à disposição do coração em querer ardentemente fazer parte do que 

Deus está fazendo. 
• A fome não nos deixa tranquilos e confortáveis enquanto ela não é saciada. Da mesma 

forma, não podemos nos contentar com menos do que tudo o que Deus tem para nós. 
• Posicionar-se com fome é fundamental para manter a expectativa naquilo que Deus 

prometeu. 
• A fome não pode ser esquecida. As promessas também não. 
• Devemos nos posicionar como leões famintos aguardando sua presa. 
• “Qavah” de Davi (Salmos 40:1): se tivermos fome, espreitaremos e agarraremos a visão que 

Deus tem para nós e não a soltaremos! 
 

 
III. SEM HESITAR 
• Pedro resistiu à voz de Deus por dois motivos: INCOMPREENSÃO e PRECONCEITO 
• É necessário entender a voz e a vontade de Deus: o evangelho era para todos, não apenas 

para os judeus. 
• Da mesma forma, é desejo de Deus que mais pessoas sejam salvas em Curitiba. 
• Compreendendo que Deus tem um propósito de estabelecer a cidade de Curitiba como um 

celeiro à nação. Precisamos obedecer a esse chamado! 
• Assim como os primeiros ramos de Noé foram apenas um prenúncio de que as águas do 

dilúvio haviam baixado, as pessoas que se achegaram a nós no último ano são apenas um 
prenúncio de que “há muita terra pra Alameda herdar quando as águas da pandemia 
baixarem”. 
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• Mas o preconceito pode nos impedir de querer fazer parte disso: “jamais, Senhor. Nunca comi 
isso antes!” (Atos 10:14) 

• Pessoas de origem e histórias diferentes se achegarão a nós (Denominações, culturas, 
cidades diferentes). 

• Deus quer! Ele os está direcionando a nós. A alameda é a resposta das orações das famílias! 
 
 
CONCLUSÃO: 
• É chegado um novo tempo de Deus pra Alameda. 
• Os sinais e evidências estão ao nosso redor. Olhe e veja o agir de Deus. 
• Deus está te chamando para se posicionar, pois Ele quer que você faça parte disso. 
• Onde estão aqueles que habitarão no esconderijo do altíssimo? Porque lá é o lugar em que 

descansaremos (onde nosso cansaço é lavado). 
• Onde estão aqueles que tem fome e sede de justiça? Pois eles serão saciados!  
• Onde estão aqueles que não hesitarão em obedecer a voz de Deus para o novo tempo na 

Alameda? 
• Hoje Deus vai renovar as forças dos Líderes de Célula. A visão será renovada no frescor da 

unção que está sendo derramada! 
 

 
 
 

Pr. Jefferson Degi 


