Atos 2: 37-41

ATOS 2: 37-41
“E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e
perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos,
homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada
um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão
dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; Porque a
promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os
que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava,
dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que
foram batizados os que de bom grado receberam a sua
palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil almas”.

“Compungir”
• Picar,

furar, penetra, trespassar, ferir com espada.

“Salvar”
• Resgatar

de um perigo;
• Manter são e salvo;
• Salvar no sentido de um resgate;
• Poupar alguém de sofrer (de perecer);
• Resgatar de um perigo iminente;
• Preservar alguém que está em perigo de destruição.
• Libertar.

Êxodo 32: 19,20, 25-28
“E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças,
acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as
ao pé do monte; E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo,
moendo-o até que se tornou em pó; e o espargiu sobre as águas, e deu-o a
beber aos filhos de Israel.
E, vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado
despir-se para vergonha entre os seus inimigos, Pôs-se em pé Moisés na porta
do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele
todos os filhos de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Cada
um ponha a sua espada sobre a sua coxa; e passai e tornai pelo arraial de
porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada
um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme à palavra de Moisés; e
caíram do povo aquele dia uns três mil homens”.

PESSOAS QUE FORAM
ALCANÇADAS PELA ESPADA
• Meu

irmão;
• Meu amigo;
• Meu vizinho.

Atos 2:42-47
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na
comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a
alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam
pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e
tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e
bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de
mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo,
e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e
singeleza de coração, Louvando a Deus, e caindo na graça
de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à
igreja aqueles que se haviam de salvar”.

PESSOAS QUE FORAM ALCANÇADAS
PELA ESPADA DO ESPÍRITO SANTO
Efésios 6:13-17
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais
resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai,
pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e
vestida a couraça da justiça; E calçados os pés na preparação
do evangelho da paz; Tomando sobretudo o escudo da fé, com o
qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus;

PESSOAS QUE FORAM ALCANÇADAS
PELA ESPADA DO ESPÍRITO SANTO
Meu irmão
Meu amigo
Meu vizinho
Efésios 6:13-17
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia
mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos
os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça; E
calçados os pés na preparação do evangelho da paz; Tomando sobretudo
o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do
maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus;

ESTRATÉGIA DO INIMIGO PARA
ABATER SUAS PRESAS
• PESSOAS

JOVENS – 1ª Pedro 5:5
• PESSOAS FERIDAS – 1ª Pedro 3: 8-9
• PESSOAS

PESADAS – Hebreus 12: 1-2
• PESSOAS CANSADAS – Hebreus 12; 12 e 13
• PESSOAS

SOLITÁRIAS – Eclesiastes 4: 7- 12

A PLENITUDE DO ESPIRITO SANTO
ALCANÇAR MEUS IRMÃOS, AMIGOS E VIZINHOS QUE
ESTÃO:
!Sem nenhuma experiência;
!Feridos;
“Vinde a mim, todos os que estais
!Cansados;
cansados e sobrecarregados, e eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e
!Esgotados;
aprendei de mim, que sou manso e
!Deprimidos;
humilde de coração; e encontrareis
!Solitários;
descanso para as vossas almas. Porque o
meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.
!Abandonados.
Mateus 11:28-30

COMO?
Atos 2:42-47
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na
comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a
alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam
pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e
tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e
bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de
mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo,
e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e
singeleza de coração, Louvando a Deus, e caindo na graça
de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à
igreja aqueles que se haviam de salvar”.

COMO?
• Perseverar

na doutrina;
• Perseverar na comunhão;
• Perseverar

no partir do pão;
• Perseverar na oração.

