ROTEIRO – Base 19/07/2020
GUIADOS PELA VOZ DE DEUS
# Atos 9:43 - 10:1-8; e Mateus 1
 6:13-19 #

INTRODUÇÃO:
● Temos a história de dois homens guiados pela voz de Deus que se encontram.
● Primeiro, Cornélio era um homem piedoso; Temente a Deus com toda sua casa.
● Vemos aqui o Deus que nos conhece pelo nome. Sabe quanto fios de cabelos temos,
conhece a nossa história, e sabe exatamente o que precisamos.
● Deus guia Cornélio, dando-lhe diretrizes.
● Depois o Apóstolo Pedro. Pedro carregava a revelação, a mensagem do Evangelho.
● E Jesus diz: “Eis que eu dou a você as chaves do reino dos céus”.
● Cornélio envia alguns homens a Jope para buscar Pedro.
● Pedro era o apóstolo que Deus iria usar na vida de Cornélio (um centurião gentio). A
primeira família de gentios que será salva.
● E Pedro é GUIADO por Deus para isso, pois Ele mesmo não aceitava os gentios. Um
muro os dividia e a cruz derrubou isso (Efésios 2:14-18).
● Pedro ouve a voz de Deus. “Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei”
Por que preciso ser guiado pela voz de Deus? Vamos construir juntos essa resposta

1. PORQUE OS PLANOS DE DEUS SÃO PERFEITOS.
●
●
●
●
●

Os planos de Deus não podem ser frustrados (Jó 42:2).
Alinhar-se aos planos de Deus é o que garante o sucesso (Provérbios 16:1-3).
Os planos de Deus prevalecem sobre os planos do homem (Provérbios 19:21).
Os planos de Deus conduzem à vida (Provérbios 19:23).
A expressão “guiados” fala sobre conduzir, segurando com as mãos e levando até o
destino final.
1. Você já duvidou dos planos de Deus? O que aconteceu?
2. Você já precisou deixar seus planos para seguir os planos de Deus? Conte
seu testemunho.
3. Qual é o sentimento de estar exatamente no centro da vontade de Deus?
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2. PORQUE CUMPRIMOS PROPÓSITOS QUE GLORIFICAM O NOME DO SENHOR.
● Quando Pedro fora guiado pela voz de Deus, o propósito de Deus era salvar Cornélio
e todos em sua casa, levantar um centurião que era referência para 100 homens e
exercia influência no império romano.
● Pedro e Cornélio foram guiados pela voz de Deus e experimentaram o propósito de
Deus (Atos 10:33-35).
● Qual foi o resultado quando a voz de Deus foi ouvida? Salvação, desenvolvimento e
maturidade.
1. O que é necessário abrir mão para glorificar o nome de Jesus?
2. Assim como Pedro, você já precisou quebrar paradigmas para obedecer ao
Senhor?
3. Conte uma experiência em que ao ser guiado pelo Espírito, sua vida produziu
salvação.
3. PORQUE QUANDO ANUNCIAMOS A SUA MENSAGEM, O ESPÍRITO SE
MANIFESTA.
● Atos 10:44-48.
● Atos 2 / João 20 / Ezequiel 47: a voz de Deus nos conduz à manifestação do seu
Espírito.
● Efésios 5:18 “enchei-vos do Espírito”. Um imperativo.
1. Você já foi tomado pelo Espírito Santo ao ouvir a Palavra de Deus? Como
foi?
2. Qual a diferença entre fazer as coisas pela força humana e fazer pela
condução do Espírito?

PROGRAMAÇÃO ADAPTADA PARA A CÉLULA VIRTUAL – Quebra-gelo e Oração de Abertura: 5min |
Louvor: 5min | Estudando a Mensagem: 30min | Oração pelas necessidades 5min | “Tela da Benção”
5min | Oração Final.

CONCLUSÃO:
● Pedro ouviu, negou, foi restaurado por Jesus;
● Pedro usou a chave do reino dos céus para abrir o primeiro culto da igreja em
Jerusalém. O primeiro a pregar na igreja cristã em Jerusalém. E depois Deus usa
Pedro para ganhar para Cristo e trazer para a Igreja o primeiro gentio e toda sua
família.
● As chaves foram entregues à Pedro e portas foram abertas. Deus fala para cada um
de nós: “Eu lhe darei as chaves do Reino dos Céus, o que ligares na terra, será ligado
no céu, e o que desligar na terra terá sido desligado no céu”.

Pr. João Brito
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