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INTRODUÇÃO

Vamos começar com uma questão muito importante.

Pergunta: Depois do derramamento do Espírito 
Santo, que tipo de igreja foi levantada por Deus? 

A Igreja Primitiva, como a chamamos, foi a coisa mais linda, 
mais poderosa, mais revolucionária e transformadora que 
esse mundo já viu. Eles não ficaram só naquela primeira 
experiência do Dia do Pentecostes. Eles não pararam 
numa experiência, mas transformaram-se no maior 
movimento de mudança de vidas, cidades e nações que o 
mundo já viu. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo 
e alteraram o rumo da história do planeta inteiro. 

Tudo porque eles não pararam numa experiência, 
mas continuaram buscando a presença de Deus até 
transformarem a experiência, o poder e os dons 
derramados sobre eles numa igreja viva, em chamas, 
apaixonada, transformadora e contagiante. 

Porque eles não pararam, nós também não podemos parar. 
Nós vamos avançar, vamos continuar buscando o vento 
e o fogo até nos tornarmos uma igreja viva, em chamas, 
contagiante e transformadora. Vamos viver tudo o que 
Deus tem para a Central! Somos: “Uma igreja em células, 
que vive o amor de Cristo e transforma o mundo”.

QUEBRA-GELO

Separe objetos ou imagens de objetos estranhos, diferentes, 
desconhecidos e/ou inusitados. Mostre cada objeto e peça para 
as pessoas tentarem adivinhar o que são e para que servem.

Em seguida promova uma reflexão sobre o propósito: tudo que 
existe foi criado e o criador determinou o propósito de existência 
de cada um. Desconhecer nosso criador e o nosso propósito faz 
de nós objetos estranhos que não sabemos para que servem.

VOCÊ CRÊ EM MILAGRES?

Na série Sem Parar estamos estudando o texto 
de Atos 2: 42-47. Vamos lê-lo novamente?

Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao 
partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e 
muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos 
os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 
Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um 
conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-
se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos 
participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, 
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes 
acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos 2:42-47

O verso 43 diz que muitas maravilhas e sinais eram feitos 
na igreja de Atos. Não é incrível? Os milagres sempre 
despertaram muito interesse nas pessoas. Acredito que não 
exista ninguém que não gosta de presenciar milagres. 

Pergunta: Você acredita em milagres? Você já presenciou algum?

Algumas pessoas acreditam que sinais e milagres não existem 
mais, que já passaram e ficaram para trás na história da igreja. 
Não é o que cremos. A Bíblia diz que Deus não muda; que 
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele fez 
milagres e ainda faz milagres hoje, porque Deus não muda.

A Central crê em milagres! E temos testemunhado 
diariamente muitos sinais e maravilhas que Deus faz 
em nosso meio. Sabemos que cada pessoa precisa de 
milagres em áreas específicas; cada um tem enfrentado 
desafios diferentes e nada melhor do que apresentar 
diante de Deus a situação que você tem enfrentado.

Pergunta: Você precisa de um milagre hoje? Qual?

COMO OS MILAGRES ACONTECEM?

Em vários momentos nos evangelhos, Jesus atribuiu a 
realização ou não de um milagre à fé da pessoa. Jesus 
deixou claro que a fé é um ingrediente muito importante 
na realização de um milagre. A nossa fé interagindo com 
o poder de Deus é mesmo capaz de mover montanhas!

Imagine um carro bem bacana, dotado de grande potência 
e desempenho. Esse carro tem um grande poder, mas 
algo é necessário para ativar toda a capacidade desse 
veículo: é necessária a chave para ligar o motor do carro. 
Da mesma forma, Deus é todo-poderoso, capaz de realizar 
o inimaginável, mas é necessária a chave da fé para mover 
o poder de Deus em direção ao milagre. A fé é a chave que 
dá a ignição, ativando o agir extraordinário de Deus. 

Agora que você compreendeu como sua fé interage 
com o poder de Deus, vamos ver mais alguns 
destaques sobre como os milagres funcionam:

1. O Espirito Santo capacita o crente para fa-
zer o que ele não está habilitado para fazer

A igreja em Atos estava apenas começando. Jesus subiu 
aos céus, e aqueles primeiros crentes estavam reunidos e 
juntos num só lugar. Estavam aguardando a promessa de 
Jesus. E a Bíblia diz que, de repente, veio um vento impetuoso 
produzindo um som muito alto e o Espírito Santo veio e encheu 
a todos que estavam naquele lugar. E todos começaram a 
fazer algo que eles não estavam preparados ou capacitados 
para fazer. Começaram a falar em línguas estranhas. 

A Bíblia fala que existem as línguas dos homens e as 
línguas dos anjos. Um dos dons do Espírito mais comuns, 
que muitos de nós temos, é falar a língua dos anjos, o dom 
de línguas estranhas. Não é uma língua que você pode 
aprender, como inglês, árabe, francês. É a língua do céu. 
Por isso a Bíblia diz que quando não sabemos como orar, 
podemos orar em língua estranha, que o céu vai entender. 

Então, em Atos 2, quando o espirito foi derramado sobre a 
igreja, eles não começaram a falar a línguas dos anjos, porque 
eles falaram línguas das pessoas estrangeiras que estavam 
visitando Jerusalém naquela época. Quando o Espirito Santo 
foi derramado neles, deu-lhes a capacidade de pregar o 
evangelho de todas as pessoas que se ajuntaram ali. 

Eles não foram para a Universidade ou para a escola 
de idiomas. Foi o Espírito de Deus neles quem deu-
lhes a capacidade de fazer aquilo que eles não tinham 
capacidade para fazer por eles mesmo. Foi um milagre! 

Sempre quando uma pessoa é instrumento de Deus para 
realização de um milagre, não se trata da capacidade daquela 
pessoa, pois é o poder de Deus fluindo através dela. Não 
se trata de nós, mas do agir do Espírito Santo em nós.

Pergunta: Você tem o Espírito Santo? Testemunhe 
situações em que o Espírito te capacitou a fazer algo 
para o qual você não estava habilitado para fazer.

2. O poder de Deus está sempre conectado a um propósito

Muitos dizem: “Deus, eu quero o seu Espírito, eu quero a sua 
presença”. Mas a grande questão é: para quê? Por qual razão 
Deus daria a mim ou a você o poder de um milagre? Só para 
ter o poder? Ou seria para ser uma benção para alguém 
mais? Nós somos abençoados para sermos uma benção. 

Os dons nunca são dados para que você se assente sobre 
eles, mas para que eu e você os usemos para mudar 

Sem parar os milagres
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o mundo. Foi por isso que aquele dom maravilhoso de 
falar todas aquelas línguas foram dados aos discípulos; 
eles mudaram o mundo usando o poder de Deus. 

A igreja primitiva viu coisas maravilhosas acontecerem 
porque estavam todos juntos e unidos e, porque foram 
cheios do Espírito para que, conectados a um grande 
propósito, a um grande chamado Deus: transformar o 
mundo. Mesmo os que não criam não puderam ignorar 
aquele milagre e ficaram todos maravilhados.

Chegou a hora da igreja parar de operar apenas pelo intelecto 
ou pela força humana e, mais uma vez, voltar a crer em Deus. 
É o poder dos milagres que faz com que os não crentes digam: 
“Uau, há um Deus verdadeiro na vida desses crentes”. É poder 
dos milagres que vai fazer com que os envolvidos em magia, 
macumba, drogas, criminalidade, corrupção, compreendam 
que há um Deus verdadeiro no céu e operando na terra. 

Deus deseja manifestar a Sua presença, deseja liberar a sua 
unção para encher nosso encontro da célula hoje, para que 
você não saia daqui da mesma maneira que entrou. Creio 
que há poder de Deus para curar, libertar, salvar, prover e 
transformar aqui em nosso encontro de hoje. Deus tem poder 
para ir de encontro às suas necessidades mais íntimas hoje. 

Pergunta: Qual a motivação e propósito dos 
milagres que você tem pedido à Deus?

3. O propósito maior dos milagres

Há uma passagem muito conhecida em Marcos 2.1-11, em 
que um paralítico é levado até Jesus por quatro amigos, 
através de uma abertura no telhado. Quando aquele homem 
em sua maca, desce diante de Jesus, o Senhor dialoga 
com ele de uma maneira surpreendente. Jesus disse: “os 
seus pecados estão perdoados”. E ainda perguntou:

Que é mais fácil dizer ao paralítico: ‘Os seus pecados estão 
perdoados’, ou: ‘Levante-se, pegue a sua maca e ande’? Mas, 
para que vocês saibam que o Filho do homem tem na terra 
autoridade para perdoar pecados — disse ao paralítico — eu 
lhe digo: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa”

Estamos falando de milagres, e Jesus deixa bem claro que o 
maior milagre é a salvação de uma pessoa! Esse é o maior 
milagre de todos, mas muitos estão procurando apenas um 
milagre físico. Escute: antes de seu corpo ser curado, você 
precisa que sua alma seja curada. Antes que suas finanças sejam 
curadas, você precisa que sua alma seja curada.  Antes que o seu 
casamento seja curado, você precisa que sua alma seja curada. 

Aqui está a chave para uma igreja que deseja fluir em sinais 
e milagres: Jesus conectou o milagre com a salvação. E 
no final do mesmo livro de Marcos a Bíblia afirma que: 

Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. 
Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome 
expulsarão demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; 
e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum; 
imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados”.  
(Marcos 16.15,17,18)

Ele disse que os sinais e milagres acompanharão aqueles 
que pregam o evangelho. Muitos crentes procuram milagres e 
correm atrás deles. Mas você não deveria ir atrás de milagres, 
pois segundo Jesus, os milagres é que deveriam seguir você.  

Quando você prega o Evangelho, Deus vai ungir você, para que 
todos saibam que você pertence ao Deus vivo e poderoso! 

Pergunta: Você prega o evangelho às pessoas? Você crê 
que os milagres acompanham a pregação do evangelho?

CONCLUSÃO

Deus ainda faz milagres! Mas os milagres 
sempre estão conectados ao propósito. 

A Igreja primitiva focava totalmente em cumprir o propósito 

de Deus. Desde o início, aguardando a promessa do poder do 
alto, pregando o evangelho corajosamente quando aconteceu 
o Pentecostes, ousada e fiel mesmo com perseguição. Sem 
parar o propósito, os sinais e milagres nunca pararam. 

Nossa igreja sempre focou no propósito de evangelizar, discipular 
e transformar vidas e quantos milagres temos experimentado! 
De provisão sobrenatural, de proteção, de avivamento, de sinais 
de Deus em nosso meio. Nós não podemos parar de alinhar 
a nossa vida no propósito de Deus. Eu repito: não pare!

Uma igreja impactante não para de focar no propósito 
maior de Deus, por isso os milagres não param.

Você deseja ver milagres em sua vida e em sua casa? Foque no 
propósito de Deus para a sua vida. Foque em fazer a vontade 
dele, em conhece-lo, foque em cumprir a grande comissão. 

Não foque em dinheiro, não foque em cura e não 
foque em libertação; foque no seu PROPÓSITO!

As circunstâncias e o mundo vão tentar parar você, 
desviá-lo e distraí-lo de seu propósito. Escolha viver 
focado no chamado dele para você e para a igreja 
que você acredita que Deus te colocou, e você verá as 
manifestações sobrenaturais do Espírito em sua vida. 

Ministração: 

Creio que alguns estão à beira de um milagre, de um romper 
de Deus que vai mudar toda a sua história e leva-lo a outro 
nível de fé e conquistas. Esqueça dos problemas e consagre 
sua vida a Deus, comprometendo-se a buscá-lo e a servi-lo.

Feche seus olhos e lembre o que Deus te disse hoje. Não 
foque nas necessidades, nos obstáculos. Creia e nada 
será impossível. Toda montanha será removida e todo 
obstáculo será tirado. Algo maior e grandioso Deus fará 
nesse Ano de avivamento, que será um ano de milagres.

AVISOS

Conferência de Avivamento 
2 a 5 de abril 

O avivamento não é uma 
opção. É uma necessidade. 

Preletores 

Jackson Antônio - Pr. Sênior 
da Cathedral International 
Church, em Londres. 

Cesinha Sitta - Líder do 
Movimento Incendiários e 
fundador da Comunidade 
Cristã Zoe. 

Pastor Alvim - Escritor e 
líder da Vale Igreja Batista 

Fabiano Ribeiro - Ativador 
de dons espirituais e Pr. 
na Igreja da Cidade

Programação

Sab.

19h30 Luxemburgo 
Fabiano Ribeiro 
Fhop e Central MSC

19h Boulevard - Cesinha Sitta 
19h Eldorado - Pastor Alvim 
19h Pampulha - Rafael Parra 

Dom. 10h

Luxemburgo - Cesinha Sitta 
Boulevard - Jackson Antônio 
Eldorado - Magid Saab 
Pampulha - Fabiano Ribeiro 
Alphaville - Pastor Alvim
.............................................

Dom. Tarde Luxemburgo 

15h – 17h
Oração e adoração 
Com Fhop

16h – 17h30 
Sessões temáticas  
.............................................

Dom. 18h

Luxemburgo - Pastor Alvim 
Boulevard - Fabiano Ribeiro 
Eldorado - Jackson Antônio 
Pampulha - Cesinha Sitta 
.............................................

Seg. e Ter 20h  
Programação Exclusiva  
na Luxemburgo 
Jackson Antônio

18h30 Sala de oração

Entrada franca sujeita 
à lotação do espaço.

Mais informações em www.central.online/transbordar22
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