


At 4.23-26

Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e 
contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes 
religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos 

a voz a Deus, dizendo:  
"Ó Soberano, tu fizeste o céu, a terra,  o mar e tudo o que neles 

há! Tu falaste pelo Espírito Santo  por boca do teu servo, 
nosso pai Davi: ‘Por que se enfurecem as nações, 

e os povos conspiram em vão?
Os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem 

contra o Senhor e contra o seu Ungido’. 



De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e 
com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o 

teu santo servo Jesus, a quem ungiste.
Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de 

antemão que acontecesse.
Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus 

servos para anunciarem a tua palavra corajosamente.
Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por 

meio do nome do teu santo servo Jesus".

At 4.27-30



“Depois de orarem, tremeu o lugar em que 
estavam reunidos; todos ficaram cheios 

do Espírito Santo e anunciavam 
corajosamente a Palavra de Deus.”

At 4.31



Como você se relaciona 
com as pessoas?



Você é uma pessoa fácil 
de se relacionar?



Em momentos de crises você 
tem amigos que você pode 

abrir o coração e receber ajuda?



Você tem amigos com quem 
você pode orar junto?



PARA CONSTRUIR 
RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS

1 - Vá ao encontro dos seus irmãos de fé

“... foram ao encontro dos seus...” (vs 23).



PARA CONSTRUIR 
RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS

1 - Vá ao encontro dos seus irmãos de fé

“Este Jesus é ‘a pedra que vocês, construtores, 
rejeitaram, e que se tornou a pedra angular’. 

Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo 
do céu não há nenhum outro nome dado aos 

homens pelo qual devamos ser salvos” (vs 11-12)



PARA CONSTRUIR 
RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS

2 - Compartilhe a sua dor.

“Pedro e João voltaram para os seus 
e CONTARAM TUDO...” 

(vs 23).



PARA CONSTRUIR 
RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS

2 - Compartilhe a sua dor.

“Confessem os seus pecados uns aos outros 
e orem uns pelos outros para serem curados” 

(Tg 5:16).



PARA CONSTRUIR 
RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS

3 – Dedique-se à oração em comunidade

“... ouvindo isso, 
levantaram juntos a voz a Deus...” 

(vs 24)



ORAÇÃO – 5 ASPECTOS

Eles reconheceram 
a grandeza de Deus

“Ó Soberano, tu fizeste o céu, a terra, 
o mar e tudo o que neles há!” (vs 24).



ORAÇÃO – 5 ASPECTOS

Eles reafirmaram que tudo 
o que eles estavam passando 

havia sido predito pelos profetas 

“Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do 
teu servo, nosso pai Davi: ‘Por que se enfurecem 

as nações, e os povos conspiram em vão? 



ORAÇÃO – 5 ASPECTOS

Os reis da terra se levantam, e os governantes 
se reúnem contra o Senhor e contra o seu 
Ungido’. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos 

reuniram-se com os gentios e com os povos 
de Israel nesta cidade, para conspirar 

contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste” 
(vs 25-27).



ORAÇÃO – 5 ASPECTOS

Eles confirmaram 
a soberania de Deus

“Fizeram o que o teu poder e a tua vontade 
haviam decidido de antemão que acontecesse” 

(vs 28).



ORAÇÃO – 5 ASPECTOS

Eles entregaram os acusadores 
a Deus

“Agora, Senhor, considera as ameaças deles 
e capacita os teus servos para anunciarem 

a tua palavra corajosamente” (vs 29).



ORAÇÃO – 5 ASPECTOS

Eles pediram que Deus 
se manifestasse 

“Estende a tua mão para curar e realizar sinais 
e maravilhas por meio do nome do teu santo 

servo Jesus” (vs 30).



ORAÇÃO – 5 ASPECTOS

Deus respondeu a oração!
“Depois de orarem, TREMEU O LUGAR

em que estavam reunidos...” 
(vs 31).



CONCLUSÃO

“Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
anunciavam corajosamente a palavra de 

Deus. Da multidão dos que creram, uma era a 
mente e um o coração. Ninguém considerava 
unicamente sua coisa alguma que possuísse, 

mas compartilhavam tudo o que tinham. 



CONCLUSÃO

Com grande poder os apóstolos continuavam a 
testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, 

e grandiosa graça estava sobre todos eles. 
Não havia pessoas necessitadas entre eles, 



CONCLUSÃO

pois os que possuíam terras ou casas 
as vendiam, traziam o dinheiro da venda 

e o colocavam aos pés dos apóstolos, 
que o distribuíam segundo a necessidade 

de cada um” (vs 31-35).




