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ROTEIRO – Base 13/03/2022 
 

ROMPER SEM RETROCEDER 
# 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 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 as gentes, 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 mão para 

curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo eles orado, moveu-se o 

lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de 

Deus” 

 

INTRODUÇÃO: 
Mesmo sendo perseguidos e presos, os discípulos não deixaram de anunciar Jesus como 

Senhor e Salvador. Toda oposição e sofrimento não conseguiu roubar a fé e a ousadia para 

testemunhar, nem fazer com que eles negassem a fé. Por isso, hoje conversaremos sobre 

verdades determinantes para uma fé poderosa e perseverante:  

 
• AS PERSEGUIÇÕES PODEM SE TRANSFORMAR EM OPORTUNIDADES PARA O 
EVANGELHO AVANÇAR. 
 

• Você já viveu uma situação em que uma adversidade abriu uma 
oportunidade para compartilhar o amor de Deus com uma pessoa? 
Compartilhe!  

 
• A OBEDIÊNCIA DEVE SER EXERCIDA TANTO NAS LUTAS E PERSEGUIÇÕES, QUANTO NAS 
HORAS DE GRANDES BENÇÃO E VITÓRIAS 

 

• As circunstâncias inconstantes da vida têm tornado sua obediência 
inconstante?  

 
• O ROMPER DA IGREJA EXIGE OUVIR CLARAMENTE A VOZ DE DEUS 

 
• O que atrapalha a sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus? 

 
• OUVIR A VOZ DE DEUS NOS LEVA A ROMPER COM OS OBSTÁCULOS PARA 
CONQUISTARMOS OS PROPÓSITOS DE DEUS 
 

• Você tem dedicado tempo em oração para ouvir a voz de Deus? 
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• Existe algum obstáculo que você precisa vencer para viver os propósitos de 
Deus na sua vida? 

 
 

 
CONCLUSÃO: 
 

Não devemos parar diante de perseguições e sofrimentos. O papel da igreja é obedecer 
e ouvir a voz de Deus para que Ele transforme situações difíceis em oportunidades para que o 
Reino de Deus avance! 

 
Pr. Sebastião Brito 


