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ROTEIRO – Base 1º/11/2020 
	

RESTAURANDO O SOBRENATURAL NA IGREJA 
# Atos 12:1-17 # 

 
“E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar; e matou à 
espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. 
E eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de 
soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da páscoa. Pedro, pois, era guardado na 
prisão; mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa 
mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta 
guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão; e, tocando a Pedro na 
ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, e 
ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa, e segue-me. E, saindo, o seguia. E 
não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a 
primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma; e, 
tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei 
verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus 
esperava. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos 
estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar; E, 
conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à 
porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava 
em bater e, quando abriram, viram-no, e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, 
contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro 
lugar” At 12:1-17 
 
INTRODUÇÃO: 

Depois de um início poderoso, após o Pentecostes, a igreja avançou levando a salvação a 
todo lugar. Chegou a Samaria, onde Filipe pregou com ousadia e realizou muitos milagres. 

§ Na prática, como buscar/provocar o sobrenatural de Deus? 
 
I. DEUS SEMPRE ESTARÁ NO CONTROLE DA IGREJA, MESMO EM MOMENTOS DE PERDAS 

§ Você crê que Deus está no controle de todas as coisas, em todos os 
momentos? Comente! 

§ Como agimos quando entendemos que Deus está no controle? 
 
II. A IGREJA TEM RESPOSTA PARA SUAS CRISES 

§ Que resposta Deus espera da igreja, quando está sendo atacada pelo 
inimigo? 

§ Qual a importância do dever de a igreja orar por seus líderes? Comente! 
 
III. QUANDO O SOBRENATURAL É RESTAURADO NA VIDA DA IGREJA 

§ À exemplo de Daniel, que foi liberto na cova e não da cova, e também de 
seus amigos (Sadraque, Mezaque e Abdnego) que foram libertos na fornalha 
e não da fornalha, qual a atitude que Deus espera da igreja para que Ele a 
liberte e restaure também? 

§ Na prática, como buscar/provocar o sobrenatural de Deus? 
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RESTAURANDO O SOBRENATURAL NA IGREJA 
# Atos 12:1-17 # 

 
“E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar; E matou à 
espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. 
E eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de 
soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da páscoa. Pedro, pois, era guardado na 
prisão; mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa 
mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta 
guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão; e, tocando a Pedro na 
ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, e 
ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa, e segue-me. E, saindo, o seguia. E 
não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a 
primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma; e, 
tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei 
verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus 
esperava. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos 
estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar; E, 
conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à 
porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava 
em bater e, quando abriram, viram-no, e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, 
contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro 
lugar” At 12:1-17 
 
INTRODUÇÃO: 

Depois de um início poderoso, após o Pentecostes, a igreja avançou levando a salvação a 
todo lugar. Chegou a Samaria, onde Filipe pregou com ousadia e realizou muitos milagres. 

 
• A igreja viu o sobrenatural de Deus através da conversão de Saulo. 

“E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 
E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste Caminho, 
quer homens quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, 
chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu 
uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: 
Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, 
disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito 
o que te convém fazer” At 9:1-6 

• A igreja rompeu barreiras, através da conversão de Cornélios. 
“E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que três homens te buscam. Levanta-te pois, 
desce, e vai com eles, não duvidando; porque eu os enviei” At 10:19-20 

• Os discípulos foram reconhecidos como cristãos em Antioquia. 
“E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente; e em Antioquia foram 
os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos” At 11:26 

• Diante de um tempo e de uma caminhada, onde o sobrenatural era visível e constante, 
surge uma ameaça para obstruir o avanço da igreja. 
“E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar; E 
matou à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender 
também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 
quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da páscoa” 
At 12:1-4 
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I. DEUS SEMPRE ESTARÁ NO CONTROLE DA IGREJA, MESMO EM MOMENTOS DE PERDAS 
“E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o 
guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão; mas a igreja 
fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite 
estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam 
a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão; e, tocando a Pedro na ilharga, 
o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias” At 12:4-7 
 
• O grande teólogo Warren Wiersbe, disse: “Deus sempre vê as nossas provações, Deus 

sempre ouve as nossas orações, mas Deus também sabe lidar com os inimigos da igreja”.  
 

1. Oposição preocupada com a perda de privilégios.  
• Os judeus sempre foram os principais inimigos de Jesus, e consequentemente dos 

cristãos. 
• Eles bajulavam Herodes e o incentivaram a agir com rigor contra a igreja de Jesus. 

o Obs.: A situação da igreja sofreu uma séria mudança a partir do ano 41 d.C., 
quando o imperador Claudio declarou Herodes Agripa rei de Jerusalém. Esse 
Herodes era neto de Herodes “o Grande”, que desenvolveu a grande perseguição 
que matou as crianças no período do nascimento de Jesus. 

 
2. Precisamos entender que a igreja jamais terá descanso dos ataques de Satanás e seus 

ministros. 
 

3. A perseguição encoraja a igreja a se voltar para o altar da oração, buscando a presença 
de Deus e Seu socorro. 
“Pedro, pois, era guardado na prisão; mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus” At 12:53 

 
 
II. A IGREJA TEM RESPOSTA PARA SUAS CRISES 
• O propósito de Herodes em matar Tiago e prender Pedro, era intimidar e enfraquecer a 

igreja.  
 

1. Que resposta Deus espera de uma igreja que está debaixo de um ataque do inimigo? 
• Quando a igreja responde às expectativas de Deus, o sobrenatural acontece. Aquilo 

que parece perdido é transformado. 
“E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão; e, tocando a Pedro na ilharga, 
o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias” At 12:7 
 

2. Deus precisa de uma igreja decidida a enfrentar as crises de joelhos. 
“Pedro, pois, era guardado na prisão; mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus” At 12:5 
• Enquanto Herodes se alegrava com o sucesso da morte de Tiago e a prisão de Pedro, 

a igreja chorava e clamava aos pés do Senhor. 
• Satanás sabe que terá que recuar diante de uma igreja de olhos molhados e joelhos 

dobrados diante de Deus. 
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3. Aprendemos o quanto Deus espera da igreja em relação a oração e intercessão por sua 
liderança. Pedro era o líder da igreja, ele estava preso sendo preparado para a execução. 
“E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o 
guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da páscoa” At 12:4 
“Pedro, pois, era guardado na prisão; mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes 
estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com 
duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e 
resplandeceu uma luz na prisão; e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. 
E caíram-lhe das mãos as cadeias” At 12:5-7 
 
• A igreja orou com insistência a Deus. 

“Pedro, pois, era guardado na prisão; mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus” At 12:5 
 
 
III.  QUANDO O SOBRENATURAL É RESTAURADO NA VIDA DA IGREJA 

“E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão; e, tocando a Pedro na ilharga, o 
despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, e ata as 
tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa, e segue-me. E, saindo, o seguia. E não 
sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a 
primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma; 
e, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei 
verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos 
judeus esperava” At 12:7-11 
 
1. Deus pode não nos livrar dos problemas e provações, mas nos livrará em meio às 

tribulações. 
“Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que 
podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar” 1 Cor 10:13 

 
2. O sobrenatural precisa ser buscado e provocado. 

“Pedro, pois, era guardado na prisão; mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus” At 12:5 
 
• Os céus responderão ao clamor da igreja. 

“E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão; e, tocando a Pedro na ilharga, 
o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias” At 12:7 

• Deus envia um anjo para dentro da prisão. Não existe cadeias que Jesus não possa 
entrar e revelar o Seu poder. 

• Uma cela escura recebe o resplendor da glória de Deus. 
“E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão; e, tocando a Pedro na ilharga, 
o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias” At 12:7 

• As primeiras coisas que o anjo fez ao entrar na prisão onde Pedro estava: 
o Tocou em Pedro e o despertou; 
o Deu comando e direção: “Levanta-te depressa!”; 
o As cadeias foram quebradas quando Pedro obedeceu a voz do anjo. 

 
3. As tribulações podem ser a antessala do grande mover de Deus em favor da igreja, para 

despertá-la, para colocá-la de pé e romper com toda as suas cadeias e aprisionamentos. 
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CONCLUSÃO: 
 
DEUS QUER RESTAURAR O SOBRENATURAL NA SUA VIDA! 

1. Mesmo que você se sinta em um beco sem saída, mesmo quando tudo parece estar 
perdido; 

2. Você pode não ter forças para romper as cadeias, mas terá forças para orar e clamar 
a Deus em seu favor; 

3. Você precisa estar preparado para ver e receber o sobrenatural de Deus em seu favor. 
“E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde 
muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode 
saiu a escutar; E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, 
anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E 
diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater e, quando abriram, viram-no, e se espantaram” 
At 12:12-16 

 
 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


