


A igreja e o  
Poder de Deus
Pois o Reino de Deus não consiste de 

palavras, mas de poder. - 1 Coríntios 4:20
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QUAL PODER AS 
PESSOAS PROCURAM?

















Qual PODER?

• O poder que ME DÁ CONTROLE sobre 
coisas e pessoas? 

• O poder que ME CONTROLA e me usa? 

• O poder que me ensina, me guia, opera em 
conjunto com minha vontade, e abençoa a 
outros?
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PODER PARA 

QUE?



PODER PARA QUE?

• Para atingir os meus objetivos  

• Para resolver os meus problemas  

• Para ter sucesso, ajudar a mim e minha família  

• Para ser admirado, reconhecido  

• Para ajudar e servir aos outros  
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3 Níveis de Poder 
de Deus em nós



1o Nível: O PODER DE SER FILHO 
DE DEUS

Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o 
poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos 
que crêem no seu nome; os quais não nasceram 
do sangue, nem da vontade da carne, nem da 
vontade do homem, mas de Deus.  

João 1:12-13



Como eu sei que tenho o poder 
de SER FILHO DE DEUS?

E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de 
seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: “Aba, 
Pai”. Assim, você já não é mais escravo, mas filho; e, 
por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. - Gl 
4:6-7 

Sei que sou filho porque TENHO O ESPÍRITO SANTO 
habitando em mim!



Como eu sei que tenho este poder 
de SER FILHO DE DEUS?

E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não 
pertence a Cristo. - Rm 8:9 

Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus 
são filhos de Deus. Rm 8:14  

O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito 
que somos filhos de Deus. - Rm 8:16



Quais os SUPER-PODERES de um 
FILHO DE DEUS?

• 1 - Eu consigo entender a SUA PALAVRA 

• 2 - Eu posso falar com Deus, e ele me ouve e me responde - 
ORO SABENDO QUE ELE VAI RESPONDER:  

• sabedoria , direção  

• perdão  

• salvação      

• necessidades



Quais os SUPER-PODERES de um 
FILHO DE DEUS?

• 3 - CERTEZA da salvação e da vida eterna 

• 4 - Convicção de que ELE ME AMA e nunca vai me 
REJEITAR!



Quais os SUPER-PODERES de um 
FILHO DE DEUS?

• 5 - Revelação dos planos dele para minha vida 

“Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma 
imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam”; mas 
Deus o revelou a nós por meio do Espírito. - 1 Coríntios 2:9-10 

Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, 
diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de lhes 
causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então 
vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. - 
Jeremias 29:11-12 



2o. Nível de Poder: 
VITÓRIA SOBRE O PECADO, VIDA FRUTÍFERA

 Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio 
próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que 
pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as 
suas paixões e os seus desejos. - Gálatas 5:22-24  

• Mudança no comportamento (EXTERIOR reflete o 
INTERIOR)



2o. Nível de Poder: 
VITÓRIA SOBRE O PECADO, VIDA FRUTÍFERA

• Não é mais escravo do pecado 

• Relacionamentos restaurados, saudáveis, 
coração curado e livre 

• Uma vida de alegria, de paz, sem ser 
controlado pelo medo, pessoas, 
circunstâncias



3o. Nível de Poder: 
FAZER AS MESMAS COISAS QUE JESUS FEZ!

Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará 
também as obras que tenho realizado. Fará coisas 
ainda maiores do que estas, porque eu estou indo 
para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu 
nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O 
que vocês pedirem em meu nome, eu farei. - João 
14:12-14



3o. Nível de Poder: 
FAZER AS MESMAS COISAS QUE JESUS FEZ!

“Se alguém tem sede, venha a mim e beba.  
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu 
interior fluirão rios de água viva”. Ele estava se 
referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam 
os que nele cressem. - Jo 7:37-39



3o. Nível de Poder: 
FAZER AS MESMAS COISAS QUE JESUS FEZ!

Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade 
para expulsar espíritos imundos e curar todas as 
doenças e enfermidades. - Mt 10:1 

Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e 
escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo; nada lhes 
fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os 
espíritos se submetem a vocês, mas porque seus 
nomes estão escritos nos céus”. - Lc 10:19-20



3o. Nível de Poder: 
FAZER AS MESMAS COISAS QUE JESUS FEZ!

Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu 
nome expulsarão demônios; falarão novas línguas; 
pegarão em serpentes; e, se beberem algum veneno 
mortal, não lhes fará mal nenhum; imporão as mãos 
sobre os doentes, e estes ficarão curados”. - Mc 
16:17-18
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COMO EXPERIMENTAR 

E USAR ESTES 
PODERES DE NÍVEL 3?



COMO EXPERIMENTAR E USAR  
ESTE PODER DE DEUS? 

Jesus ia passando por todas as cidades e 
povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as 
boas novas do Reino e curando todas as 
enfermidades e doenças.  

Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque 
estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas 
sem pastor. - Mt 9:35-36



COMO EXPERIMENTAR E USAR  
ESTE PODER DE DEUS? 

Mas ele me disse: “Minha graça é suficiente 
para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na 
fraqueza”. Portanto, eu me gloriarei ainda mais 
alegremente em minhas fraquezas, para que o 
poder de Cristo repouse em mim.  

2 Co 12:9



COMO EXPERIMENTAR E USAR  
ESTE PODER DE DEUS? 

• Amor - Mc 12:33  

• Comunhão - Mt 18:20 

• Obediência - Jo 14:21-23 

• Renúncia - Lc 14:26-27 

• Discipulado — Mt 28:18-20  

• Adoração — intimidade com o Pai - Mt 6



Que nível de poder do Espírito 
você já alcançou? 1 Jo 2:12-14

• Nível 1 - Filhinho  
pecados perdoados, meu pai me ama, me ouve e cuida de mim! 

• Nível 2 - Jovem 
forte, permanece na palavra, vence o inimigo, é exemplo de 
vida para outros 

• Nível 3 - Pai (maduro)  
faz as mesmas obras de Jesus, faz discípulos, prega, ensina, 
cura, expulsa demônios



O poder de Deus é para a 
IGREJA

Todos nós somos a igreja, 
não apenas alguns!


