
  

UMA$VIDA$COM$PRIORIDADES$
Sentindo$
 

DESAFIOS, CONFLITOS, SOLUÇÕES E PRIORIDADES. 

João 3.34 - Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o 
Espírito sem limitações. 

Aprendendo!
$
QUE EU TENHO QUE TER UMA VIDA CHEIA DO ESPÍRITO SANTO. 
$

Refletindo!
 
Atos 3 e 4 – A cura de um mendigo aleijado e a pregação de Pedro e João 
perante os líderes religiosos. 
 
Pedro e João estavam dispostos a encontrar desafios, conflitos, dar soluções e 
ter uma vida com prioridade no Reino de Deus e para suas vidas. 
 
Ousadia!!! – Atos 4.8-12. 
Nenhuma hesitação, nenhuma intimidação, nenhum medo, nenhuma preocupação 
com as consequências. Apenas honestidade misturada com estusiamos e convicção. 
Que coisa estupenda! 
 
Quando você está cheio do Espirito Santo e capacitado a falar em nome de Jesus 
Cristo, um sentimento de invencibilidade toma conta de você! Esta é a promessa de 
Deus para nós. 
 
Coragem!!! Atos 4.13-14. 
 
Pedro e João eram homens simples, não eram profissionais religiosos como os 
mestres da lei. Eram homens que foram articulados e convictos ao falar, e, ao lado 
deles estava a prova viva do poder sobrenatural: o homem que havia sido curado em 
nome de Jesus. Pedro e João Homens que foram reconhecidos que andaram com 
Jesus. 
 
Convicção!!! Atos 4.18. 
Pedro e João  poderiam ter se calado e ido embora. Mas lembre-se que eles 
conheciam a verdade a respeito de Jesus, de modo que não havia razão para calar. 
Nesse momento a convicção de Pedro voltou a jorrar de modo veemente: Atos 4.19-
20 - Mas Pedro e João responderam: “Julguem os senhores mesmos se é justo 
aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos 
deixar de falar do que vimos e ouvimos”. 

Capacidade!!! Atos 4.21-24 
Depois das ameaças eles se reuniram para orar, para levantarem as vozes unânimes 
a Deus, com propósitos de se encherem ainda mais do Espírito Santo. 
Atos 4.29 - Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus 
servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. 
A igreja de Cristo orou ao Senhor como um só corpo unânimes”, pedindo que 
os apóstolos continuassem a falar com INTREPIDEZ. A oração foi uma reação 
natural, e não o último recurso de que se utilizaram. 
Todo cristão cheio do Espírito Santo fala a verdade mesmo sobre pressão. 
 
Pedro e João eram homens comuns porém foram homens que andaram com 
Jesus e suas virtudes eram: 
 

 
!

Aplicando!
!
O Senhor tem sido colocado em primeiro lugar na nossa vida? 
É simples, é respondermos com sinceridade as seguinte perguntas: 
Qual a primeira coisa em que você pensa logo quando acorda? Como está a sua 
agenda? Sobre qual assunto você mais fala? 
Qual a última coisa que você pensa antes de dormir? Pense sobre cada um 
desses questionamentos e peça que o Espírito Santo a sondar o seu coração. 
Colocar Deus em primeiro lugar em sua vida – que é exatamente  onde Ele deve 
estar – faz com que todo o resto também esteja no devido lugar. 
!

Oração!
!
VAMOS ORAR E PEDIR A DEUS QUE SEJAMOS O QUE DEUS DESEJA QUE SEJAMOS  
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