
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade 
de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra 
da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder 
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Atos: 3:1-10 
O que é a igreja?   A igreja é sobrenatural  Por que? 
 
Porque é um “lugar” de milagres.  
 . ”lugar" entre aspas porque não me refiro a um espaço físico específico, mas o ambiente 
onde os filhos de Deus, os seguidores de Cristo, aqueles que fazem parte da Igreja se encontram 
ou são. E isso poderia ser aqui, a casa, uma praça, rua abaixo ou em qualquer lugar. 
 . Resumo do contexto da história. Aquele coxo estava ali por anos. As pessoas o conheciam 
... já estavam acostumadas com ele, mas naquele dia seria diferente. Porque Pedro e João, como 
membros da Igreja, estavam cheios do E.S. e eles foram corajosos em ir até aquele homem e orar 
em nome de Jesus por sua cura.  
 . v. 6: “Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, dou-te. Em nome de Jesus 
Cristo de Nazaré, levante-se e ande!" 
 . Historia que supostamente aconteceu com Francisco de Assis e o Papa Inocêncio III. 
Acontece que Francisco de Assis foi visitar o Papa e o encontrou contando uma grande quantidade 
de moedas de ouro e prata, então o Papa lhe disse: 
"Veja, a Igreja não pode mais dizer: 'Não tenho prata nem ouro.'" 
Ao que Francisco respondeu: 
"É verdade, e a Igreja não pode mais dizer: 'Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e 
ande;'" 
. Quando a Igreja perde sua essência sobrenatural, a presença e o poder de Deus, a fonte de todos 
os milagres, ela já perdeu tudo, não importa o que tenha. 
A igreja precisa continuar acreditando em milagres para hoje, para o nosso tempo e geração. 
Ambos tipos de milagres: os físicos, como foi o caso da história que lemos, e o maior milagre que 
pode existir: a conversão de uma pessoa a Cristo. E esse tipo de milagre também era 
freqüentemente experimentado pela Igreja de Atos. 
 . Devido a este milagre Pedro teve outra oportunidade de pregar o evangelho (3:11-26). 
Capítulo 4 as autoridades judaicas prendem Pedro e João por pregar o evangelho, mas o (4:4) nos 
diz: 
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(…) Muitos dos que ouviram a mensagem creram, e o número deles, contando apenas os 
homens, chegou a cerca de cinco mil. Conversões! O maior milagre! 
Irmãos, amigos, creio que Deus continua a fazer milagres até hoje ... Ele continua a curar, libertar 
e converter pessoas. Você acredita? 
Jesus disse uma vez: ... se você pode acreditar, tudo é possível a quem crê. (Marcos 9:23). 
 
Então ... A verdadeira Igreja é sobrenatural porque é um “lugar” de milagres ... e 
. ESTES milagres NÃO SÃO FEITOS PELAS PESSOAS, MAS PELO PRÓPRIO DEUS ATRAVÉS 
DO NOME DE JESUS CRISTO. Sim, porque a Igreja é de Deus, justamente por isso é 
sobrenatural. Em Atos 5 dos versículos 17 a 42 novamente vemos os apóstolos, tendo que se 
defender diante das autoridades daquela época por sua pregação em nome de Cristo e veja que 
conselho mais sábio ele deu a todos ali, um homem chamado Gamaliel: 
“aconselho vocês a deixar esses homens em paz. Deixa eles irem! Se o que eles propõem e fazem 
é de origem humana, fracassará; mas se for de Deus, vocês não podem destruí-los e se 
encontrarão lutando contra Deus.”. (5: 34-42) 
A Igreja persistiu porque é de Deus, é sobrenatural. Os discípulos continuaram a pregar em nome 
de Jesus e muitas maravilhas continuaram e continuam a ocorrer 
"Pela fé no nome de Jesus, ele restaurou este homem a quem você vê e conhece. Esta fé que vem 
por meio de Jesus o curou completamente, como você sabe" (3:16) 
No dia seguinte, os governantes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram em Jerusalém. Havia 
o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e os outros membros da família do sumo 
sacerdote. Eles fizeram Pedro e João aparecerem diante deles e começaram a questioná-los: "Por 
que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso?" Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-
lhes: - Governantes da cidade e anciãos: Hoje somos julgados por termos favorecido um inválido 
e perguntam-nos como ele foi curado! Saibam, então, todos vocês e todo o povo de Israel que 
este homem está aqui diante de vocês, curado graças ao nome de Jesus Cristo de Nazaré, 
crucificado por vocês, mas ressuscitado por Deus. Jesus Cristo é "a pedra que vocês, 
construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular". Na verdade, em nenhum outro há 
salvação, porque não há outro nome sob o céu dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. 
" (4: 5-12) 
"Agora, Senhor, atenda às ameaças deles e conceda a seus servos proclamar sua palavra sem 
medo. Portanto, estenda sua mão para curar e fazer sinais e maravilhas através do nome de seu 
santo servo Jesus." (4: 29-30) 
Chamar-se cristão ou denominar-se uma igreja cristã não significa ser verdadeiramente cristão ou 
ser uma igreja cristã. Dizer o nome de Jesus Cristo não produz magia. 
O poder do nome de Cristo não está em recitar o nome ... ao contrário, é encontrado em seu 
relacionamento e no que você acredita sobre o dono deste nome: o próprio Cristo. 
Vamos para o nosso último ponto: Já dissemos que a Igreja é sobrenatural porque é um “lugar” 
de milagres e esses milagres não são feitos por pessoas, mas pelo próprio Deus em nome de 
Cristo. Agora, embora Deus faça o sobrenatural através do nome de Cristo, não podemos 
esquecer que ... 



. ELE USA PESSOAS QUE ESTÃO DISPOSTAS E CHEIAS DE SEU ESPÍRITO SANTO. Sim, 
porque embora a Igreja de Cristo seja sobrenatural, ela é composta de homens e mulheres 
comuns. 
Veja esses próximos versículos dos capítulos 3 e 4 que vamos ler e perceber a ousadia, a coragem 
desses homens que se prepararam para seguir Jesus, foram cheios do Espírito Santo e então 
realizaram a obra que Deus lhes confiou. 
“Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, dou-te. Em nome de Jesus Cristo de 
Nazaré, levante-se e ande! " (3: 6) 
"Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes:…." (4: 8) 
"Os governantes, vendo a ousadia com que Pedro e João falavam, e percebendo que eram 
pessoas sem estudo ou treinamento, ficaram surpresos e reconheceram que haviam estado com 
Jesus." (4:13) 
"Não podemos parar de falar sobre o que vimos e ouvimos." (4:20) 
Não vamos cometer o erro de pensar que isso é algo apenas para algumas pessoas. Se 
continuarmos lendo o livro de Atos e as cartas, veremos que Deus usou todos os tipos de pessoas. 
Bastou render-se a Ele. Observe neste mesmo capítulo 4 de fatos, ao final do capítulo, como toda 
aquela Igreja em Jerusalém participou do ministério com a mesma visão e ousadia em sua própria 
oração, junto com seus líderes. 
Ao ouvi-lo, levantaram suas vozes em oração a Deus: Soberano Senhor, criador do céu e da terra, 
do mar e de tudo o que neles há ... Agora, Senhor, leve em consideração suas ameaças e conceda 
seus servos proclamando sua palavra sem medo. Portanto, estenda sua mão para curar e fazer 
sinais e maravilhas através do nome de seu santo servo Jesus. " (4: 24,29-30) 
 
E aqui aproveito para enfatizar mais uma vez a importância da oração na vida da Igreja e até da 
oração da Igreja pelos seus líderes, que é o que aquela Igreja fez aqui. Ore pelos outros líderes 
desta Igreja. Ore ousadamente pela plenitude do E.S. e poder do alto. Ore por que precisamos! 
 
Conclusão: 
Você quer se colocar à disposição de Deus hoje a qualquer custo? 
Talvez você possa pensar: "Já estou à sua disposição." 
Bem, eu o desafio a se render ainda mais e a experimentar ainda mais esse poder de Deus em sua 
vida. 
 

 
 
 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


