
 

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 

Atos 4:23-31 

• Propósito: Mostrar que a oração moveu a igreja primitiva. Em muitos momentos, os primeiros discípulos de Jesus 
encontraram na oração a arma poderosa para enfrentamento das dificuldades. 

• Há orações que produzem impacto, e aqui estamos diante de uma delas. Devemos aprender as suas marcas e 
buscar repeti-las. 

•  
• A igreja primitiva começou sua caminhada com oração. 
• Enquanto aguardavam a vinda do Espírito Santo, os discípulos se reuniram no Cenáculo para orar. Atos 1 
• Após o derramamento do Espírito Santo, os discípulos se reuniam em oração nas casas. Atos 2 
• O primeiro milagre registrado no Livro de Atos acontece no contexto da oração. Atos 3 
• A primeira ameaça aos apóstolos, após a descida do Espírito Santo, foi enfrentada com oração. Atos 4. 
• O texto relata a história de um homem aleijado desde o ventre, e que esmolava na porta do templo.  
• Pedro e João disseram para ele, com muita autoridade, uma palavra que o abençoou. 
• Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus, levanta-te e anda. 3:6. 
• O homem curado e pulava de alegria pelo que lhe havia acontecido. 3:8 
• " Então ele deu um pulo, ficou em pé e começou a andar. Depois entrou no templo com eles, andando e pulando 

e louvando a Deus". 3:8 BLH 
• Pelo menos dois efeitos maravilhosos aconteceram como frutos deste milagre: 

1. Muitos creram em Jesus. 4:4 

• Uma multidão se rendeu a Cristo como fruto deste milagre. 
• Provavelmente o número cumulativo dos homens. De 2000 passam agora para 5000. 

2. Produziu uma das mais contundentes e concisas afirmações sobre Jesus. 4:12 

“Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual 
devamos ser salvos”. 4:12. 

• Os saduceus ficaram aborrecidos porque os dois apóstolos ensinavam que Jesus havia ressuscitado dentre os 
mortos e que aquele milagre comprovava isto. 4:1-2. 

• Quando Deus opera, sempre incomoda o inferno, que tenta se levantar para atrapalhar. 
• Pedro e João foram colocados no cárcere por uma noite, e como não tinham motivo justo para mantê-los presos, 

foram soltos e dirigiram-se para onde os discípulos estavam reunidos em oração. 
• Aqui é dito que quando terminaram de fazer a oração, o lugar em que estavam tremeu, ou seja, houve um impacto 

extraordinário. 
• A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem 

a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós 
oramos. Samuel Chadwick 

•  
• O lugar tremeu porque o que pediram na oração, sempre faz tremer, ou gera impacto. 
• O que eles pediram, e nós também devemos pedir, e que gerou um tremendo impacto? Qual a oração que eu 

provoca impacto? 

A oração que que produz impacto 

Pr Celso Martinez 
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1. A oração que gera impacto pede firmeza em meio às ameaças. Olha para a ameaça deles. 4:29. 
• Acabavam de ser ameaçados. Poderiam fugir, e não querer mais nada sobre Jesus. Mas ao contrário, fizeram 

uma oração que fez tremer. 
• Esta não é uma oração de fuga, mas de enfrentamento. Não é uma oração de auto ajuda, mas de ajuda do 

Alto. 
• Olha para as ameaças deles, foi o que disseram.  Não se intimidaram. 
• Tinham tudo para fugir, mas pediram firmeza. 
• Tinham tudo para recuar, mas pediram firmeza para avançar. 
•  

1. A oração que gera impacto pede coragem para pregar. 4:29 

• Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra 
corajosamente. Atos 4:29 NVI 

•  
• Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua 

palavra. Atos 4:29 BLH 
• Quando oramos tendo como motivo a coragem para pregar, certamente significa que entramos em um nível 

diferenciado de relacionamento com Deus. 
• Esta é uma das orações que Deus mais ama atender, como atendeu ao pedido dos discípulos. 
• Esta é a coragem que o jovem universitário precisa ter dentro da Faculdade, diante dos seus colegas e professores 

que escarnecer e tripudiam com o crente. 
• Esta é a coragem que o líder de célula precisa buscar para liderar uma célula, no poder do Espírito Santo. Esta é a 

coragem que você precisa no seu trabalho. 
• Muitas vezes, parece que o não crente tem mais coragem para professar suas convicções, do que o crente para 

processar a sua fé em Jesus. 
• Ousadia pedida, ousadia recebida. 4:31 
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diferenciado de relacionamento com Deus. 
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• Esta é a coragem que o jovem universitário precisa ter dentro da Faculdade, diante dos seus colegas e professores 

que escarnecer e tripudiam com o crente. 
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2. A oração que gera impacto tem expectativa da manifestação poderosa de Deus.  

• Precisamos perder o medo e pedir que Deus faça milagres, sempre para a glória dele. 
• O pedido por milagre, não era para uma promoção pessoal, mas sim para a glória de Deus. 
• No Novo Testamento, o milagre visa sempre levar as pessoas a se renderem a Cristo. 
• Milagre é meio. O alvo é Cristo. Foi assim naqueles dias, e deve ser assim hoje. 
• A igreja tinha a agenda aberta para intervenções portentosas de Deus. HDL 
• Orava pela manifestação do poder de Deus. 
• Tinha convicção do poder de Jesus para curar e fazer sinais e prodígios. 
• Aqueles irmãos oraram pedindo coisas extraordinárias, e coisas extraordinárias aconteceram. Atos 5:12-16 

3. A oração que gera impacto leva os crentes a serem cheios do Espírito Santo. 4:31. 



• A maior necessidade da igreja contemporânea é de crentes cheios do Espírito Santo. 
• Como disse alguém: Na conversão temos o Espírito Santo residente, mas precisamos ter o Espírito Santo 

Presidente. HDL 
• Sem ação do Espírito Santo, podemos ter os melhores métodos, as melhores técnicas, a melhor formação, a 

melhor escola, o melhor templo, a melhor música, os melhores músicos, os melhores professores, os melhores 
pregadores, mas tudo será vazio, sem vida.  

• A igreja contemporânea é como a igreja de Sardes.  
• Tem nome de que vive, mas está morta. Apoc.3:1 
• Igreja morta não produz vida. Crente morto não produz vida. Oração morta, não produz vida. Pregação morta 

não produz vida.  
• Mas a igreja viva produz vida. O crente vivo produz vida. A pregação viva produz vida. A oração viva produz vida. 
• A oração viva produz impacto. 

Conclusão:  

1. Você já sofreu ameaça por causa de Cristo? 
2. Que expectativas você tem quando ora? 
3. Você está disposto a fazer uma oração que produza impacto HOJE? 

 


