
A ORAÇÃO DOS 
PRIMEIROS CRISTÃOS



NOS ÚLTIMOS DOMINGOS FALAMOS SOBRE A HISTÓRIA DE 
PEDRO E JOÃO CURANDO UM ALEIJADO

•Em Atos 3, vemos Pedro e João “O que tenho, isto lhe dou. Em nome de Cristo o 
Nazareno, levante e ande” (At 3.6)  

•Também em Atos 3, vemos Pedro dando a Glória a Deus pelo milagre ocorrido, 
aproveitando a oportunidade para pregar o Evangelho do arrependimento 

•Em Atos 4, versos 1 a 22, vemos Pedro e João presos pelos fariseus e saduceus. 
Começa a perseguição da Igreja de Jesus pelos religiosos.  

•Pedro, cheio do Espírito Santo, prega àqueles homens com ousadia, e com isso, os 
religiosos veem a coragem deles e reconhecem que eles andaram com Jesus (At 4.13)  

•Sofreram ameaças, mas declararam em alta voz como resposta corajosa: “Os senhores 
acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês, e não a ele? Não podemos deixar de 
falar do que vimos e ouvimos!” Atos 4:19-20 (NVT)



ESSA EXPERIÊNCIA GEROU TRÊS TESTEMUNHOS

• 1º Testemunho: Aleijado Curado  

• 2º Testemunho: Pela coragem deles, eles foram 
reconhecidos como “aqueles que estiveram com 
Jesus”  

• 3º Testemunho: Foram libertos sem sofrer 
acusações ou punições



 Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde 
estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais 
sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os 
presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus: “Ó Soberano 
Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, 
falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso 
antepassado Davi, teu servo: ‘Por que as nações se enfureceram 
tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra 
se prepararam para guerrear; os governantes se uniram contra o 
Senhor e contra seu Cristo’. “De fato, isso aconteceu aqui, nesta 
cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os 
gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo Servo, a 
quem ungiste.Tudo que fizeram, porém, havia sido decidido de 
antemão pela tua vontade.

Atos 4:23-33



 E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus 
servos coragem para anunciar tua palavra.Estende tua mão 
com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam 
realizados por meio do nome de teu santo Servo Jesus”. 

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

 Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. 
Não se consideravam donos de seus bens, de modo que 
compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os 
apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor 
Jesus, e sobre todos eles havia grande graça.

Atos 4:23-33



BLOCO 1: RECONHECIMENTO DE QUEM DEUS É

Atos 4:24-28 (NVT) “Ó Soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, 
do mar e de tudo que neles há, 25 falaste muito tempo atrás pelo 
Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo: 
‘Por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo 
com planos inúteis? 26 Os reis da terra se prepararam para guerrear; 
os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo’. 
 
27 “De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o 
governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram 
contra Jesus, teu santo Servo, a quem ungiste. 28 Tudo que fizeram, 
porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade.  



BLOCO 1: RECONHECIMENTO DE QUEM DEUS É

1. SOBERANO SENHOR, CRIADOR DOS CÉUS E DA TERRA  
Primeiro: Ele é o Deus Soberano, criador de todas as coisas. Demonstra 
que eles conhecem intimimamente o pai.  

2. FALASTE MUITO TEMPO ATRÁS PELO ESPÍRITO SANTO 
Segundo: Ele é o Deus da revelação, que falou através do Espírito Santo, 
predizendo o que iria acontecer.  

3. DECIDIDO DE ANTEMÃO PELA TUA VONTADE  
Terceiro: Ele é o Deus da história, que fez até mesmo que seus inimigos 
(Pilatos e Herodes, gentios e judeus fossem unidos contra Jesus) 
fizessem tudo o que ele já tinha pré-determinado (decidido de antemão).



A primeira coisa que eles fazem na oração antes de 
pedir, e colocar sua mente e coração no lugar certo: 
DEUS NOSSO PAI É SOBERANO SOBRE TODAS AS 

COISAS, Ele tem autoridade suprema sobre tudo; Ele é 
o DEUS DA REVELAÇÃO, não quer deixar nada oculto 
aos seus filhos e filhas; Ele é o DEUS DA HISTÓRIA, 

nada sai do Seu controle, por isso podemos viver com 
confiança e ousadia que Ele cuida de tudo.



BLOCO 2: PEDIDOS

Atos 4:29-30 (NVT) 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” 



1) OUÇA AS AMEAÇAS DELES 

Não era uma oração pedindo que suas ameaças 
caíssem e fossem destruídas, mas para que a igreja 

pudesse permanecer em paz e segurança, porque 
Deus estava ouvindo e vendo o que estava 

acontecendo com eles. 



2) CONCEDE AOS TEUS SERVOS CORAGEM 

Literalmente, “servos” significa “escravos” – para 
demonstrar tamanha humildade que eles se 

colocaram diante do Senhor. A oração deles era que 
eles não fossem impedidos pela proibição religiosa 

(sinédrio) nem tivessem medo de suas ameaças.



3) ESTENDE TUA MÃO COM PODER PARA… 

Agora há uma maturidade naqueles homens e mulheres, eles não 
oram para “vir fogo do céu como vingança”, mas eles clamam por 
milagres e misericórdia. Eles pedem por coragem para PREGAR A 

PALAVRA e que o Senhor mostrasse SINAIS E MARAVILHAS  
(eles pediam que estivesse juntos PALAVRA  e OBRAS).  

Veja que eles tem a consciência como Igreja Primitiva que o 
Evangelho vai trazer transformação quando há PALAVRA DE DEUS e 
OBRAS! Não somente uma ou somente a outra! É preciso os dois, e o 

Espírito Santo é o elo que conecta e traz equilíbrio a isso!



E PELA GRAÇA E AMOR,  
DEUS RESPONDEU!

Em resposta a oração sincera e unânime 

• TREMEU O LUGAR EM QUE ESTAVAM: e aquilo os tornou 
mais inabaláveis 

• TODOS FICARAM CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO 
• E PREGARAM CORAJOSAMENTE A PALAVRA DE DEUS: 

seguindo os sinais e milagres (At 5.12)



Todos os que creram estavam unidos em coração e 
mente. Não se consideravam donos de seus bens, de 
modo que compartilhavam tudo que tinham. Com 
grande poder, os apóstolos davam testemunho da 
ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles 
havia grande graça. 

Atos 4:32-33 (NVT) 



O ESPÍRITO SANTO É

FONTE COMUNHÃO 2Co 13.14 / Fp 2.1-2

FONTE DE LIBERDADE 2Co 3.17-18

FONTE DE PODER Ef 3.16

FONTE DE UNIDADE Ef 4.3-4

FONTE DE DONS ESPIRITUAIS 1Co 12.4-11



Senhor, reconhecemos que o Senhor é o Deus da Criação, Tu és SOBERANO sobre tudo e 
todos, não existe nada acima da sua autoridade. Tudo está sujeito ao Senhor. Reconhecemos 
que tu és um Bom Pai que quer se revelar a nós, não escondendo nada, mas nos mostrando 

tudo o que precisamos saber para cumprir com o propósito que o Senhor tem sobre nossa vida 
e sobre nossa Igreja. Sabemos Pai, que o Senhor é o Deus da história, que todas as coisas 

cooperam para o bem daqueles que O amam e que A VITÓRIA já foi conquistada na Cruz!  Por 
isso Senhor, nós humildemente, com nosso coração dependente de Ti, conectados a Ti, 

sabendo que nada podemos fazer se não estivermos conectados na Videira que é Jesus, te 
pedimos: (1) nos guarde das ameaças físicas e espirituais que não vemos, nos traz percepção 

sobre a batalha que lutamos que não é contra carne e sangue, mas contra principados e 
potestades. (2) nos dá coragem para anunciar o Teu Evangelho através das PALAVRAS e das 
OBRAS, que o Teu Espírito Santo nos encha de Poder e Dons para abençoarmos as pessoas e 
mostrarmos o Teu amor que é sem fim. (3) Pai, continue a estender Tua mão para curar, e que 

sinais e maravilhas sejam realizados em nome de Jesus para a glória do Teu Nome!  
 

Estamos aqui Senhor! Enche-nos! 


