ROTEIRO – Base 21/06/2020
RECOMEÇAR NO PODER DO ESPÍRITO SANTO
# Atos 2.14-16 #

INTRODUÇÃO:
Com raras exceções, os discípulos escolhidos por Jesus eram homens simples,
trabalhadores, homens de família (Mateus 4.18-23).
• Os membros do sinédrio reconheceram que os discípulos eram homens sem muita
cultura (Atos 4.13).
• Paulo escreveu aos coríntios dizendo que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo
para confundir as sábias (1 Coríntios 1.26-28;3.18-23).
I.

DEUS NÃO CHAMOU HOMENS PRONTOS OU PREPARADOS, MAS DISCÍPULOS DISPOSTOS
A SEGUI-LO (Mateus 4.19-20)
1. Pedro, um pescador que aceita o desafio de seguir a Jesus (Mateus 4.18);
2. Pedro, um discípulo que reconheceu quem era Jesus (Mateus 16.13-19);
3. Pedro, um discípulo cheio de falhas, mas decidido a seguir a Jesus (Mateus 14.28-31).
§ Para qual propósito Jesus chamou esses homens?
§ Você está esperando estar pronto para depois fazer o que Jesus está te
chamando a fazer?

II.

JESUS NÃO DESISTE DOS SEUS DISCÍPULOS (João 21.15-19)
1. Pedro falhou várias vezes na caminhada com Jesus:
• Ele dormiu quando Jesus orava (Lucas 22.45-46);
• Ele se vangloriou quando Jesus o alertou dos perigos e armadilhas de Satanás
(Lucas 22.31-33);
• Ele negou a Jesus três vezes (Lucas 22.54-62).
2. Após a ressurreição Pedro decidiu voltar a sua antiga profissão: pescador (João 21.1-3).
• Decepção, frustação e perda dos sonhos podem nos levar de volta ao passado;
• No entanto, Pedro não era mais um sucesso como pescador (João 21.3).
3. O amor de Jesus é maior do que nossos erros e fracassos:
• Jesus vai onde Pedro está;
• Jesus ajuda Pedro a pescar;
• Jesus demonstra o seu amor a Pedro e renova a sua vocação.
§ Como nos assemelhamos ao Pedro que falhou?
§ Como foi que Jesus te chamou de volta para o propósito?
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III. OS LIMITES DO HOMEM SÃO VENCIDOS PELO PODER DO ESPÍRITO SANTO (Atos 2.1-4)
1. Agora revestido, Pedro se levanta com coragem e ousadia para testemunhar de
Jesus (Atos 2.14).
• O Pedro frágil e inseguro, que havia negado a Jesus, agora se levanta e anuncia o
Poder do Evangelho (Atos 2.22).
2. Pedro não se intimida diante das autoridades, mesmo sendo preso (Atos 4.1-3).
• Pedro testemunha diante do Sinédrio (Atos 4.5-10);
• Pedro não se curva diante das ameaças das autoridades (Atos 4.17-20);
• Pedro é tirado da prisão pelo anjo do Senhor (Atos 5.17-20).
3. O glorioso ministério de Pedro: antes um pescador, agora um instrumento poderoso
nas mãos de Deus (Atos 4.17-20).
• A cura de Enéias (Atos 9.32-34).
• Ressureição de Dorcas (Atos 9.40-43).
• Pedro é chamado para falar com Cornélio (Atos 10.44-48).
§ Você já foi usado em uma área que considera ser uma fraqueza em sua
vida? Testemunhe.
§ Qual a chave para ser usado pelo Espírito Santo apesar das nossas
limitações?

CONCLUSÃO:
VOCÊ PODE RECOMEÇAR NO PODER DO ESPÍRITO SANTO!
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