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ROTEIRO – Base 20/06/2021 (noite) 
	

UMA IGREJA COMO AGENTE DE LIBERTAÇÃO 
# Atos 17:2-10; I Tessalonicenses 1:2-10 # 

 
“Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por três sábados, discutiu com eles a respeito das Escrituras, 
expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: — Este 
Jesus, que eu anuncio a vocês, é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo 
aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos 
de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um 
tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jasom, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. 
Porém, não os encontrando, arrastaram Jasom e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: — Estes que 
promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui, e Jasom os hospedou na casa dele. Todos estes agem 
contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades 
ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades 
soltaram Jasom e os outros. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, 
dirigiram-se à sinagoga dos judeus.” (Atos 17:2-10 – NAA) 
“Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e, sem cessar, 
lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e 
da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que ele os 
escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito 
Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio 
bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do 
Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos.  Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia 
e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que 
vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito 
disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de 
vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar 
dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura.” 
(1Tessalonicenses 1:2-10 – NAA) 
 
INTRODUÇÃO 

§ O que é a Igreja e qual o seu papel em meio a um mundo mergulhado no pecado? 
 
I. REVELA A VISÃO E O PODER DE DEUS DIANTE DA OPOSIÇÃO E PERSEGUIÇÃO 

§ Como enfrentar às adversidades mantendo a integridade? 
 
II. APRESENTA UNIDADE, HARMONIA E FIDELIDADE À PALAVRA DE DEUS 

§ Quais os desafios para manter unidade e harmonia no Corpo de Cristo? 
§ O que esperar de uma Igreja que se mantém fiel à Palavra? 

 
III. DEMONSTRA AUTORIDADE PARA LIBERTAR OS CATIVOS 

§ Como se conquista a autoridade espiritual?  
§ Como revelar a autoridade espiritual de um cristão? 
§ Qual a sua condição atual? Está precisando ser liberto ou está disponível para ser 

usado como agente de libertação? 
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Esboço da Mensagem: 
	

Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Você conhece a realidade de sua Célula melhor que ninguém. Lembre que você tem total liberdade para 
elaborar mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas acima, desde que elas 
permaneçam no objetivo da mensagem. 

	
	

UMA IGREJA COMO AGENTE DE LIBERTAÇÃO 
# Atos 17:2-10; I Tessalonicenses 1:2-10 # 

 

“Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por três sábados, discutiu com eles a respeito das Escrituras, 
expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: — Este 
Jesus, que eu anuncio a vocês, é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo 
aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos 
de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um 
tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jasom, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. 
Porém, não os encontrando, arrastaram Jasom e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: — Estes que 
promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui, e Jasom os hospedou na casa dele. Todos estes agem 
contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades 
ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades 
soltaram Jasom e os outros. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, 
dirigiram-se à sinagoga dos judeus.” (Atos 17:2-10 – NAA) 
“Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e, sem cessar, 
lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e 
da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que ele os 
escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito 
Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio 
bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do 
Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos.  Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia 
e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que 
vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito 
disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de 
vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar 
dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura.” 
(1Tessalonicenses 1:2-10 – NAA) 
 
INTRODUÇÃO: 

• Quando Jesus edificou Sua igreja, Ele tinha um propósito amplo e poderoso. 
• A igreja é a soma de vidas transformadas pelo poder do sangue de Jesus; 
• A igreja é um agente de libertação e esperança para os perdidos e cativos de Satanás; 
• A Igreja é um lugar de adoração, onde Deus deve ser glorificado; 
• A igreja é um agente de cura e restauração dos feridos; 
• A igreja é uma luz que brilha no meio das trevas sem Deus. 

 
I. REVELA A VISÃO E O PODER DE DEUS DIANTE DA OPOSIÇÃO E PERSEGUIÇÃO 

“Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por três sábados, discutiu com eles a respeito das Escrituras, 
expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: —
Este Jesus, que eu anuncio a vocês, é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O 
mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, 
movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e 
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provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jasom, procuravam trazer Paulo e Silas 
para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasom e alguns irmãos diante das autoridades, 
gritando: — Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui,” (Atos 17:2-6 – NAA) 
1. Não se intimida nem se deixa abater pela resistência humana, mas se move no poder da 

Graça de Deus.  
“Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por três sábados, discutiu com eles a respeito das Escrituras, 
expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: 
— Este Jesus, que eu anuncio a vocês, é o Cristo.” (Atos 17:2-3 – NAA) 

2. A igreja deve revelar Visão de Deus por meio de estratégias, por meio da pregação e 
testemunho do poder da ressurreição de Jesus. 
• Tessalônica era habitada por 200 mil pessoas. 
• Uma cidade rica e influente que havia concorrido com Constantinopla, como capital do 

Mundo. 
3. A oposição e a perseguição podem se transformar em oportunidades para Deus agir. 

“Porém, não os encontrando, arrastaram Jasom e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: — Estes 
que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui,” (Atos 17:6 – NAA) 

 
II. APRESENTA UNIDADE, HARMONIA E FIDELIDADE À PALAVRA DE DEUS 

1. Pregação centrada na vida, morte e ressurreição de Jesus; 
“Porém, não os encontrando, arrastaram Jasom e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: — Estes 
que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui,” (Atos 17:6 – NAA) 
“porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito 
Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o 
próprio bem de vocês.” (1 Tessalonicenses 1:5 – NAA). 
• O evangelho tem conteúdo que gera vida. 

“Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, 
segundo as Escrituras,” (1 Coríntios 15:3 – NAA) 

• Enfatiza o perdão aos pecadores. 
“Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no 
meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e 
verdadeiro” (1 Tessalonicenses 1:9 – NAA) 
“Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa 
multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes.” (Atos 17:4 – NAA) 

2. Harmonia entre os cristãos: os crentes em Tessalônica imitavam seus líderes. 
“E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito 
Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia 
e na Acaia.” (1 Tessalonicenses 1:6-7 – NAA) 
• Uma igreja como agente de libertação revela autoridade diante das trevas. 

“Porém, não os encontrando, arrastaram Jasom e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: — Estes 
que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui,” (Atos 17:6 – NAA) 

• Precisamos ter unidade para não sermos enganados, resistindo mais a Deus que o 
mundo. 
 

III.  DEMONSTRA AUTORIDADE PARA LIBERTAR OS CATIVOS 
1. Isso exige assumir a verdadeira identidade e autoridade em Cristo. 

“— Vocês são o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais 
presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. — Vocês são a luz do mundo. Não se pode 
esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo 
de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também 
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a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de 
vocês, que está nos céus.” (Mateus 5:13-16 – NAA) 
• Fazendo a diferença diante de um mundo cativo e perdido. 

”Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no 
meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e 
verdadeiro” (1 Tessalonicenses 1:9 – NAA) 

2. Uma igreja preparada para a volta de Jesus. 
“Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem 
tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim 
também Deus, mediante Jesus, trará, na companhia dele, os que dormem. E, pela palavra do Senhor, ainda 
lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum 
precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do 
arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; 
depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o 
encontro com o Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor.” (1 Tessalonicenses 4:13-
17 – NAA) 

3. Somente uma igreja cheia de unção e poder trará respostas diante de um mundo sem 
Deus. 
“Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por três sábados, discutiu com eles a respeito das 
Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. 
Paulo dizia: — Este Jesus, que eu anuncio a vocês, é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram 
a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres 
importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a 
malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa 
de Jasom, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram 
Jasom e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: — Estes que promovem tumulto em todo o mundo 
chegaram também aqui,” (Atos 17:2-6 – NAA) 

 
 
CONCLUSÃO: 

IGREJA NÃO É UM GRUPO DE AGREGADOS, MAS SIM DE VIDAS TRANSFORMADAS E LIBERTAS 
PELO PODER DE DEUS 
• Você deseja pertencer a essa Igreja Libertadora? 
• Deseja abandonar todas as coisas que te afastam de Jesus? 
• Você pode ser um agente de libertação! 

 
 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


