VOCÊ PODE CONHECER E EXPERIMENTAR
O PODER DE DEUS PESSOALMENTE
Não viva de esmolas, Deus o seu Pai quer lhe dar tudo o que você precisa

ACONTECIA SEMPRE…
• Atos 3:
• 1 Certo dia, por volta das três da tarde, Pedro e João foram ao
templo orar.
• 2 Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. Todos os
dias, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir
esmolas a quem entrasse no templo.

A MESMA EXPECTATIVA SEMPRE
• 3 Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro.
• 4 Pedro e João se voltaram para ele. “Olhe para nós!”, disse Pedro.
• 5 O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola.

MAS NAQUELE DIA FOI DIFERENTE
• 6 Pedro, no entanto, disse: “Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que
tenho. Em nome de Jesus Cristo, o nazareno, levante-se e ande!”.
• 7 Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No
mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e
fortalecidos.
• 8 De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida,
caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles.

UM TESTEMUNHO PARA TODOS
• 9 Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, 10 todos
perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham
visto na porta Formosa, e ficaram perplexos.
• 11 Admirados, correram todos para o Pórtico de Salomão, onde o
homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles.

A VERDADE ANUNCIADA
• Atos 3:12 (NVT) 12 Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. “Povo
de Israel, por que ficam surpresos com isso?”, disse ele. “Por que olham para nós
como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção?
• Atos 3:16 (NVT) 16 “Pela fé no nome de Jesus, este homem que
vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou
diante de seus olhos.

TODA AUTORIDADE PERTENCE A JESUS
• Efésios 1:
• 21 Agora ele (Jesus) está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder,
líder ou qualquer outro nome não apenas neste mundo, mas também no futuro.
• 22 Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez
cabeça de tudo, para o bem da igreja.
• 23 E a igreja é seu corpo; ela é preenchida e completada por Cristo, que enche
consigo mesmo todas as coisas em toda parte.

TODA AUTORIDADE PERTENCE A
JESUS CRISTO, O SENHOR
• Se ele tem TODA AUTORIDADE, significa que alguém não tem
• Quem não tem mais autoridade?
• O inimigo, as enfermidades, as doenças do corpo e da alma, a
miséria financeira, não tem mais autoridade para governar a sua
vida.

