
7 - RELIGIÃO X VIDA ABUNDANTE
SE É DE DEUS NÃO PODE SER IMPEDIDO OU FRUSTRADO



BATISMO NO ESPÍRITO SANTO - ATOS 2 

CONVERSÃO DOS 3.000 

CURA ALEIJADO DE NASCENÇA 

PRISÃO PEDRO E JOÃO 

LÍDERES JUDEUS PROÍBEM DE ENSINAR EM 
NOME DE JESUS 

RESPOSTA:“OS SENHORES ACREDITAM QUE 
DEUS QUER QUE OBEDEÇAMOS A VOCÊS, E 
NÃO A ELE?



29 E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede 
a teus servos coragem para anunciar tua palavra.  

30 Estende tua mão com poder para curar, e que 
sinais e maravilhas sejam realizados por meio do 
nome de teu santo Servo Jesus”. 

31 Depois dessa oração, o lugar onde estavam 
reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito 
Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. 

Atos 4:29-31 (NVT) 



UNIDADE DE MENTE E CORAÇÃO 

GENEROSIDADE 

ABUNDANTE GRAÇA 

BARNABÉ — VENDE UM CAMPO 

ANANIAS E SAFIRA 

SE REÚNEM NO TEMPLO 

MUITOS DOENTES CURADOS 

PESSOAS VINDO DE OUTRAS CIDADES



A INVEJA 
DOS RELIGIOSOS 



Atos 5 

17 Tomados de inveja, o sumo sacerdote 
e seus oficiais, que eram saduceus, 
prenderam os apóstolos e os colocaram 
numa prisão pública.  

19 Um anjo do Senhor, porém, veio 
durante a noite, abriu as portas do 
cárcere e os levou para fora.  

20 “Vão ao templo e transmitam ao 
povo esta mensagem de vida!”, disse 
ele. 

21 Desse modo, ao amanhecer, os 
apóstolos entraram no templo, 
conforme haviam sido instruídos, e, sem 
demora, começaram a ensinar.

INVEJA

SADUCEUS

Obediência

Mensagem de 
vida

Prisão pública



Atos 5 

21 Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais 
chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a 
assembleia dos líderes de Israel, e mandaram 
buscar os apóstolos na prisão.  

22 Mas, quando os guardas do templo chegaram à 
prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram 
e contaram: 23 “A prisão estava bem trancada, 
com os guardas vigiando do lado de fora, mas, 
quando abrimos as portas, não havia ninguém!”. 

24 Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e 
os principais sacerdotes ficaram perplexos e se 
perguntavam o que aconteceria em seguida. 25 
Então alguém chegou com a seguinte notícia: “Os 
homens que os senhores puseram na cadeia 
estão no templo, ensinando o povo!”.

Conselho: 
senado com   
72 pessoas

Sinais e 
maravilhas



Atos 5 

26 O capitão e seus guardas foram e 
prenderam os apóstolos, mas sem violência, 
pois temiam que o povo os apedrejasse.  

27 Em seguida, levaram os apóstolos e os 
apresentaram ao conselho de líderes do 
povo, onde o sumo sacerdote os confrontou.  

28 “Nós lhes ordenamos firmemente que 
nunca mais ensinassem em nome desse 
homem”, disse ele. “E, mesmo assim, vocês 
encheram Jerusalém com esse seu ensino e 
querem nos responsabilizar pela morte 
dele!”

MARCAS DA 
RELIGIÃO:

- Ameaças
- 
Manipulação  
   e controle

- Medo



Atos 5 

29 Pedro e os apóstolos responderam: 
“Devemos obedecer a Deus antes de qualquer 
autoridade humana.  

30 O Deus de nossos antepassados ressuscitou 
Jesus dos mortos depois que os senhores o 
mataram, pendurando-o numa cruz.  

31 Deus o colocou no lugar de honra, à sua 
direita, como Príncipe e Salvador, para que o 
povo de Israel se arrependesse de seus pecados 
e fosse perdoado.  

32 Somos testemunhas dessas coisas, e assim é 
também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles 
que lhe obedecem”.

MARCAS DA  
VIDA 
CRISTÃ
• Obediência  

• Coragem 

• Experiência 
pessoal com o 
Esp. Santo



3 VERDADES

• Nosso Deus ressuscitou a Jesus Cristo, que foi 
morto na cruz 

• Deus o exaltou a PRÍNCIPE e SALVADOR, para 
conceder ARREPENDIMENTO e PERDÃO DOS 
PECADOS.  

• Deus dá o Espírito Santo aos que lhe obedecem



Atos 5 

33 Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e 
decidiram matá-los. 34 Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, 
especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou 
que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento.  

35 Em seguida, disse aos demais: “Israelitas, cuidado com o que 
planejam fazer a esses homens!  

36 Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas, que afirmava ser 
alguém importante. Umas quatrocentas pessoas se juntaram a ele, mas 
foi morto e seus seguidores se dispersaram, e o movimento deu em 
nada. 37 Depois dele, na época do censo, apareceu Judas, da Galileia, 
que fez muitos seguidores. Ele também foi morto, e seu grupo se 
dispersou.



38 “Portanto, meu conselho é 
que deixem esses homens em 
paz e os soltem.  

Se o que planejam e fazem é 
meramente humano, logo 
serão frustrados.  

39 Mas, se é de Deus, vocês 
não serão capazes de impedi-
los. Pode até acontecer de 
vocês acabarem lutando 
contra Deus”.

• MERAMENTE 
HUMANO 
SERÁ 
FRUSTRADO

• SE É DE DEUS, 
CERTAMENTE 
TERÁ 
SUCESSO



• Os planos que eu tenho feito, são de Deus ou 
meramente humanos? 

• O que eu tenho feito para Deus, foi um pedido de 
Deus para mim? 

• De quem eu espero receber reconhecimento 
pelo que faço? De Deus ou dos homens? 

• Se o que eu faço é em obediência aos planos de 
Deus, porque tenho medo, porque penso em 
desistir?



40 Os demais membros 
aceitaram o conselho de 
Gamaliel. Chamaram os 
apóstolos e mandaram 
açoitá-los. Depois, 
ordenaram que nunca 
mais falassem em nome 
de Jesus e, por fim, os 
soltaram.

• Religiosos são 
orgulhosos 

• Religiosos não 
suportam os que 
pensam diferente 

• Religiosos tem medo 
de perder o poder 

• Religiosos se 
ofendem facilmente



41 Quando os 
apóstolos saíram da 
reunião do conselho, 
estavam alegres 
porque Deus os havia 
considerado dignos de 
sofrer humilhação 
pelo nome de Jesus. 

• Não fica ofendido nem guarda 
rancor 

• Não se importa com a 
humilhação, mas com a glória 
de Deus 

• Não obedece aos homens se 
para isto tem que desobedecer 
a Deus 

• Não vive pelo medo, mas pela 
fé 

CRISTÃO VERDADEIRO





42 E todos os 
dias, no templo e 
de casa em casa, 
continuavam a 
ensinar e 
anunciar que 
Jesus é o Cristo.

• Cristãos falam de 
Cristo, não de si 
mesmos 

• Cristãos não forçam 
religião sobre as 
pessoas 

• Eles amam, servem, e 
ensinam. 

• Todos os dias, no 
tempo e nas casas



INCONSTÂNCIA

• Que muda de pensamento muito facilmente 

• Que desiste facilmente 

• Que se ofende por pequenas coisas 

• Que não mantém sua palavra 

• Dicionário aurélio: inconstância = infidelidade



ÁRVORE NO DESERTO  
X 

ÁRVORE JUNTO AOS RIOS

• Jeremias 17:5-6 

•  Assim diz o SENHOR: “Maldito é quem confia nas pessoas, 
que se apoia na força humana e afasta seu coração do 
SENHOR.  É como arbusto solitário no deserto, não tem 
esperança alguma. Habitará em lugares desolados e 
estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive.



ÁRVORE NO DESERTO  
X 

ÁRVORE JUNTO AOS RIOS
Jeremias 17:7-8 (NVT)  

“Feliz é quem confia no SENHOR, cuja esperança é o 
SENHOR. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes 
que se estendem até as correntes de água.  

Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam 
verdes. Não teme os longos meses de seca, e nunca deixa 
de produzir frutos.



COLOQUE SUAS RAÍZES NA 
FONTE DE ÁGUA VIVA 

SEJA CHEIO DO ESPÍRITO 
SANTO 

DEIXE O RIO DE DEUS FLUIR!


