
CRESCIMENTO DESENFREADO!  

COISA DE DEUS OU NÃO ? 
 

Após terem recebido o poder do Espírito Santo Pedro se coloca de pé juntamente com os 

discípulos e começa a falar sobre a grandeza e soberania de Cristo constrangendo os homens 

que o escutava ao arrependimento. 

Lembrou-lhes que o homem que eles crucificaram fez a promessa do derramamento do poder 

e era o que eles estavam testemunhando naquele momento. 

VAMOS LER JUNTOS O DESFECHO DESTE EPISÓDIO.   

ATOS   2:37-41, 46 e 47 

Pedro chegou ao templo e no poder do nome de Jesus logo curou um coxo que tinha mais de  

40 anos. 

Deu toda honra ao senhor e constrangeu os homens ao arrependimento. 

João empolgado com a chama do Espírito queimando em seu peito, começou a ensinar 

também.  

Mas ..... 

ATOS 4:1-4 

NO DIA SEGUINTE .... 

ATOS 4:8-14  

O livro de atos nos ensina muito o que devemos fazer para obter este poder e nos ensina 

também o que devemos fazer após obter o poder. 

Atos 4:31 

Você que é batizado no Espírito Santo tem a autoridade para anunciar com ousadia a palavra 

de Deus. 

Quero abordar um assunto que causa uma grande polemica no meio do povo de Deus, mas 

está na palavra e eu creio que a palavra de Deus não mente. 

ATOS 4:34-35 

O que podemos constatar lendo este texto é que o ministério dos apóstolos não passava por 

dificuldades financeiras pois os que iam sendo alcançados pelo evangelho da graça eram tão 

gratos e entendiam tanto a ideia do mestre que faziam de tudo para mantê-lo incorruptível. 

Isso quer dizer que devemos vender nossas casas e carros e entrega-los no altar? 

Não meus amados.... 

João 6:11 

Jesus não esperou os pães e os peixes se multiplicarem para começar a repartir com os 

discípulos e os discípulos com a multidão que estava faminta e o milagre assim se fez. 



Jesus veio ao mundo em um momento de crise do povo Judeu, a nação era oprimida pelo 

império romano através de impostos exorbitantes e traída por aqueles que deveriam proteger 

e ensinar ao povo como buscar verdadeiramente a face de Deus. 

Jesus não veio para reinar nesta terra e nem para mudar a política, ele veio para nos tornar 

reis e sacerdotes juntamente com ele e através de nós alcançar o coração de todos os filhos 

perdidos.  

Nossos eventos não podem ser com o objetivo apenas de levantarmos fundos para a 

construção do novo templo.    

Este crescimento em nosso ministério só se dará se juntos como igreja começarmos a buscar o 

que os discípulos e os crentes daquela época buscavam, o poder do Espírito Santo de Deus, 

mas para isto devemos ter ardente em nossos corações. 

1 – O desejo pela presença do Espírito Santo de Deus At. 2:1 - 2 

2 – Perseverança unanime de todos. At 2:46 

3 – O desejo de não haver necessitados entre nós. At. 4:34- 37 

4 – Sermos testemunhas de Cristo em toda a terra. At 1:8 

 

Visitantes não crentes, afastados do evangelho e até mesmo crentes que ainda negociam a sua 

salvação cometendo pecados. 

At. 3:19; 22 – 26. 
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