Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha
1ª Edicao 1997
2ª Edição fevereiro/2010
Gerência de Comunicação
Ana Paula Costa
Revisão:
Adriana Santos e Nicibel Silva
Capa e Diagramação:
Luciano Buchacra

APRESENTAÇÃO
Muitas são as pessoas que buscam saída das
amarras, das prisões que existem em suas vidas.
Oram, buscando a Deus sinceramente e não conseguem alcançar a libertação do vício, das mágoas,
dos rancores e relacionamentos dominados pelo
pecado, vivendo algemados e prisioneiros.
Tenho convicção de que Deus tem uma palavra
definitiva para você por meio deste livro. Ele quer
dar a você o discernimento do que fazer para alcançar a paz, a alegria, a salvação, a saída, a liberdade.
O Espírito Santo de Deus quer orientá-lo, dando as
estratégias do Pai para que você veja as algemas
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caírem, os portões se abrirem, os caminhos se mostrarem claros e assim levá-lo às águas de descanso.
Pai, oro para que a leitura deste livro traga a resposta que este irmão precisa ouvir de ti. Que a atuação do teu amor por todos nós complete a palavra
escrita, tornando-a viva. Oramos no nome Santo do
seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém!
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INTRODUÇÃO
Amado leitor, vejamos o que diz a palavra de
Deus, no livro de Atos, capítulo 12. Abra o seu coração nesta hora e receba aquilo que vem de Deus
para a sua vida. Ele quer lhe falar:
“Por aquele tempo, mandou o rei Herodes, prender
alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar
a fio de espada, Tiago, irmão de João. Vendo ser isto
agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendoo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a
quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para
o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo de7

pois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere; mas havia oração incessante a Deus por parte
da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para
apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia
entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias,
e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém,
que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou
a prisão; e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou,
dizendo: Levanta-te depressa! Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça
as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a
capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo;
parecia-lhe, antes, uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao
portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes
abriu automaticamente; e, saindo, enveredaram por
uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então,
Pedro, caído em si, disse: Agora, sei, verdadeiramente
que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão
de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico.
Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de
Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quan8

do ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada,
chamada Rode, ver quem era; reconhecendo a voz
de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas
voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto
do portão. Eles lhe disseram: Estás louca. Ela, porém,
persistia em afirmar que assim era. Então, disseram:
É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo;
então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele,
porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão,
e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E,
saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que
teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado
e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da
Judéia para Cesaréia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom; porém estes, de comum
acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar
o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei.
Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra; e o povo cla9

mava: É voz de um deus, e não de homem! No mesmo
instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver
dado glória a Deus; e, comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e multiplicava.”
(Atos 12.1-24.)
Pai, esta é a tua Palavra. Venha vivificá-la em nossos corações nesta hora, flua Senhor a tua graça sobre
todos os leitores deste livro, para que sejam edificados, consolados, exortados, lavados, e salvos pelo poder da tua Palavra, no precioso nome de Jesus. Amém!
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AOS SEUS
AMADOS ELE O
DÁ ENQUANTO
DORMEM
Aquilo que Jesus experimentou, também experimentamos; tentações, perseguições, prisões, a
crucificação e a ressurreição. Esse texto bíblico de
Atos que lemos é muito atual. Podemos nos identificar com toda a situação nele descrita, não num
sentido pleno de toda palavra, mas, à medida que
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vamos lendo, começamos a perceber lições importantes para nossa vida hoje.
Então vejamos o texto:
“Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender
alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar
a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto
agradável aos Judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos.” (Atos
12.1-3.)
No espetáculo que Herodes fazia maltratando
os crentes fiéis, a ponto de levar alguns à morte, o
povo aplaudia. Herodes prendera a Pedro, e este
aguardara a execução. Havia sobre Jerusalém, sobre toda aquela região, como que uma penumbra
de opressão.
As hostes (exército) do maligno queriam sufocar a
Igreja do Senhor, matar os líderes das congregações.
Porém, o Senhor havia feito uma promessa dizendo
que nem mesmo as portas do inferno haveriam de
prevalecer contra a sua Igreja (Mateus 16.18).
Pedro estava preso. E as prisões daquela época,
cerca 2.000 anos atrás, eram mais precárias do que
as de hoje. A única coisa que Pedro havia feito era
ter sido fiel ao Senhor. Estava preso pelo seu amor,
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pela sua consagração, pela sua vida entregue a
Deus.
Pedro estava apenas aguardando a sua execução. Diz aqui o texto: “Vendo ser isto agradável aos
judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e
eram os dias dos pães asmos.” Jesus havia dito que
Ele mesmo era o cordeiro pascoal. Jesus é a nossa
Páscoa e era para Pedro também. Eram os dias dos
pães asmos e Pedro estava experimentando uma
opressão sobre ele. Tempo de sofrimento e de esperança, de abnegação e desconfiança, tempo de
confiar nas promessas como se já houvessem sido
cumpridas. Pedro conhecia a história da primeira
Páscoa; a libertação do Egito, quando cada família
matara um cordeiro, pegara o seu sangue e aspergira nos umbrais das portas. Na noite em que todo
o Egito chorava a morte dos seus primogênitos, as
casas que tinham a marca do sangue não foram
atingidas. Havia isenção, havia libertação, havia
porta aberta. Mas agora Pedro não via nenhuma
porta aberta, pelo contrário estava atrás das grades
naqueles dias.
Queridos, para nós, desde que Jesus Cristo morreu, desde que Ele foi oferecido como sacrifício ao
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Senhor, todos os dias são dias de pães asmos. Não
podemos entender o dia da Páscoa apenas como
um dia qualquer. Vemos a Páscoa como um estágio,
no qual podemos nos abrigar debaixo dos efeitos
do calvário, no qual podemos tomar posse daquilo
que o Senhor fez por nós. Pedro estava ali, preso, e
isso era uma injustiça, pois ele não havia cometido
nenhum crime. A congregação não tinha nenhum
poder humano, não tinha nenhuma influência política para tirar Pedro da prisão, não podia fazer nada
para livrá-lo, não havia como socorrê-lo. Entretanto, eles clamaram Àquele que pode todas as coisas,
então oraram incessantemente a Deus a favor dele.
Meus irmãos, a arma que a Igreja possui, não são
os conchavos políticos; as influências junto aos poderosos. Sua força não é humana, não é um relacionamento com Herodes, é um relacionamento com
Deus, por isso a Igreja orou, e a oração funciona,
traz resultados. Há muitas pessoas que não oram,
outras, não perseveram na oração porque acham
que a resposta está demorando demais. A pessoa
que pensa e age assim só tem a perder. A Bíblia nos
orienta a orar, a clamar, e nos diz que Deus responde às orações, e como a Bíblia é a Palavra de Deus,
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todas as promessas contidas nelas se cumprirão.
Deus não é homem para mentir.
“[...] mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele.” (Atos 12.5.) Até quando a
igreja devia orar por Pedro? Até ser solto? Até ele ser
executado? A igreja tomou seu espaço na brecha,
começou a orar incessantemente, incessantemente... chamando por Pedro. Deus é fiel e responde às
nossas orações.
“Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados,
acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta
guardavam o cárcere.” (Atos 12.6.) E Pedro dormia.
Dormir fala de descanso; muitas vezes entoamos
um cântico que diz que o nosso trabalho é descansar no trabalho de Deus. Às vezes, você perde
noites de sono, muitas delas, você fica rolando de
um lado para o outro porque as circunstâncias e as
situações estão difíceis. Você se vê algemado, preso
por circunstâncias tão difíceis, enxergando cadeias
à sua volta, cadeias de enfermidades, de opressão
do maligno, de desemprego, de falta de paz interior, de falta de união na família, e por essas e tantas
outras coisas você diz: “Como posso dormir no meio
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de uma situação assim?” Você pode até ficar rolando
na cama, mas saiba que isso não vai e não pode lhe
ajudar em nada. Por isso Pedro dormia.
Daniel, também experimentou “a noite” quando Daniel fora lançado na cova dos leões. Contudo,
assim como Pedro, ele conhecia as poderosas promessas do Deus vivo e por isso dormiu.
“Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu Senhor, me fazes habitar em segurança. Se o Senhor não
guarda a casa, em vão vigia a sentinela, inútil vos será
levantar cedo, comer pão penosamente granjeado,
aos seus amados Ele o dá enquanto dormem.” (Salmos 4.8; 127.1-2.)
Enquanto Pedro dormia, Deus estava agindo,
enquanto Pedro dormia Deus estava respondendo
as orações que subiam até Ele; enquanto Pedro descansava no Senhor, Deus estava operando. Daniel
descansou no Senhor. Pela manhã, quando o rei foi
conferir o trabalho dos leões, ele viu o que jamais
imaginou, Daniel estava vivo, os leões não lhe tocaram. Os leões estavam famintos, mas Deus fechou a
boca deles, enquanto Daniel dormia.
Certa ocasião, Jesus estava atravessando o mar
da Galiléia com seus discípulos em um barco, quan16

do foram alcançados por uma tempestade. O vento
soprava com fúria e as ondas se agitavam, o barco
era jogado de um lado para outro, e diz a escritura que Jesus dormia a despeito da agitação do mar
(Mateus 8.23-24).
Em nossa vida, amado irmão, quando entramos
em um relacionamento com Deus a primeira coisa
que aprendemos – e assim devemos viver – é descansar no Senhor. Não adiantava nada Pedro ficar
ali dizendo: “E agora, eu vou morrer.” Não adiantaria
nada ficar arrancando os cabelos dizendo: “O que
vai ser da minha esposa, dos meus filhos, da minha
sogra, o que vai acontecer com a minha família?” Pedro dormiu. Diz o texto que ele estava algemado:
duas cadeias em suas mãos, duas algemas, os guardas à sua volta, um de um lado e outro do outro.
Do lado de fora da prisão estavam as sentinelas e
muitas outras portas, mas “eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão;
e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo:
Levanta-te depressa! Então, as cadeias caíram-lhe das
mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias.
E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segueme.” (Atos 12.7-8.)
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Talvez você se sinta preso, percebendo cadeias
em suas mãos, procurando ser livre, mas não tem
conseguido sair. As situações estão oprimindo você
de uma forma tão intensa; há portões de ferro diante de você, e vendo o tamanho dos portões parece
que é impossível ultrapassá-los. Saiba que se você
se sente assim, será difícil melhorar a sua situação.
Esse sentimento apenas contribui para você se sentir exausto e deprimido, ferir os seus pulsos ao bater nos portões fechados, nas grades. Quem sabe é
aquele vício da bebida que tem lhe roubado tudo,
alegria, dinheiro, amigos, família? Ou talvez sejam
a pornografia, as drogas, o cigarro, as doenças e
opressões, as brigas com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, a falência nos seus negócios,
você quer uma saída e não encontra, logo, a sua fala
tem sido apenas essa: “Eu quero ser alguém diferente,
mas não estou conseguindo”.
Quero que você saiba que o Corpo de Cristo
tem orado por você. Temos orado, há um grupo de
pessoas orando, intercedendo pela sua vida. Temos
intercedido pelos casais, para que nenhum só casal
vivencie a separação, temos orado pelos moços solteiros, para que se casem, mas se casem de acordo
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com a vontade do Senhor. Temos clamado a Deus
pela sua vida. Há oração incessante a seu favor, e
Deus é um Deus que responde às orações, que
atende, que intervém. “Porém sobreveio um anjo do
Senhor e uma luz iluminou a prisão.” Era tudo escuro,
mas uma luz iluminou. A luz fala do conhecimento.
Você pode muitas vezes ficar preso, enjaulado, por
falta de conhecimento. “O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento.” (Oséias 4.6.)
Entretanto, é preciso saber que você pode ser livre,
que há uma vida abundante para você, que Deus
tem o melhor para a sua vida.
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“VEIO UMA LUZ
E O ANJO O
TOCOU”
Comece a espantar as trevas: “Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão; e, tocando o lado de Pedro, o despertou [...]”
O anjo tocou, “tocou, e o despertou dizendo: Levanta-te depressa! Então, as cadeias caíram-lhe das
mãos.”
A Bíblia não é um livro de historinhas, ela é a
Palavra de Deus. Tudo o que está escrito nela tem
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uma razão. Todos os fatos foram inspirados pelo Espírito Santo, não foi algo que alguém contou para
os homens e para as mulheres do Velho e Novo Testamento. Não! Nenhuma vírgula está contida na Bíblia por acaso. Por meio de tudo que está nela Deus
quer nos ensinar, consolar e exortar, por isso, leia,
medite nesse precioso Livro, e certamente você não
será destruído por falta de conhecimento.
“O anjo tocou e disse: “Levanta-te depressa! Então as cadeias caíram-lhe das mãos.” Pedro teve que
levantar-se, levantar-se depressa... Rápido, já. Ele já
estava cansado de algemas: levanta-te depressa,
não fique mais tempo, levanta-te depressa. Quando estava deitado as cadeias continuavam. Pedro
continuava preso, havia algemas; mas quando ele
se pôs de pé, as cadeias caíram-lhe das mãos.
Existem pessoas que invertem as coisas, primeiro, querem que as cadeias caiam, para, então, se levantarem. Não é assim! Levanta-te depressa, tome
posse, então, as cadeias cairão das mãos.
É tão fácil quando você vê as cadeias caindo,
não é? Você deitado e as cadeias caindo, mas se
Deus fizesse assim você continuaria deitado. Pedro continuaria dormindo, mas, o propósito de
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Deus não é tirar as cadeias e deixar a pessoa dentro da prisão.
Deus tem um propósito para cada filho dele.
Deus não faz a sua obra pela metade, Deus deseja realmente nos conformar (moldar) à imagem de
seu Filho. Muitas vezes falamos assim: “Ó Deus, foi
tão bom o Senhor ter tirado as minhas algemas; aleluia! Mas eu vou continuar aqui dentro, preso”.
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A OBRA DE
DEUS NÃO É
PELA METADE
Certas pessoas se contentam pelo fato das algemas caírem, mas continuam dentro da prisão, e
Deus não deseja fazer a obra pela metade. A única
coisa que você tem é a sua vontade, e você pode
escolher, usando-a para ser totalmente livre para a
glória de Deus.
Não existe liberdade pela metade nem a obra de
Deus é incompleta na vida de alguém. Ou a obra de
25

Deus é total ou não é. Levanta-te, levanta-te depressa, rápido! “Rápido!” Tome posse, levanta-te depressa. Então as cadeias cairão. Sem as cadeias, sem as
algemas e as correntes, nada mais segurou a Pedro.
“Cinge-te e calça as tuas sandálias.” É o cuidado
do Senhor nas mínimas coisas. Deus é um Deus de
ordem, não é desequilibrado, não ia permitir que
Pedro saísse pelas ruas – usando um termo de hoje
- ‘só de calção’. Não, era para ele sair dignamente.
Deus é um Deus de equilíbrio, Deus não quer
seus filhos desequilibrados. O povo de Deus é
concêntrico não é excêntrico. Deus quer um povo
com dignidade, com ordem, descente. “Cinge-te e
calça as sandálias”; Deus tem o controle de tudo,
você não vai sair descalço. Eu não entendo os caminhos do Senhor em plenitude, mas posso conhecer
o caráter de Deus que é essencialmente amor!
E o anjo disse: “Põe a capa e segue-me.” É muito forte esta palavra: Segue-me. No verso 9 lemos: “Então
saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia
por meio do anjo; parecia-lhe antes uma visão.” Mas
Pedro o seguia. Algumas vezes você começa a ser
guiado pelo Senhor e diz assim: “Bem, parece até um
sonho”. Parece, mas não é; é real. Segue-me, é real.
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“Depois de terem passado a primeira e a segunda
sentinela [...]” note bem; passaram. Não sei se Deus
cegou as sentinelas, não sei se as nocauteou, só sei
que as sentinelas não o viram.
Meu filho se chama André. Ele tem esse nome porque quando nasceu eu conheci um irmão muito precioso que se chamava André. Ele esteve aqui em Belo
Horizonte e tive um bom contato com ele. Aquele irmão
me impressionou demais. Ele escreveu um livro chamado: O contrabandista de Deus. Ele fazia contrabando de
Bíblias para os países comunistas. Durante anos e anos
levou para esses países milhares e milhares de exemplares da Bíblia. Ouvi dele experiências tão lindas como: ao
passar pela alfândega levando Bíblias, o que era proibido,
Deus fazia com que os soldados ficassem cegos, não o
viam e ele levava a Palavra do Senhor.
Passou a primeira sentinela, mas o Senhor que
conduziu a primeira sentinela também conduziu
a segunda. Se você obteve uma vitória, saiba que
Deus que nos leva de vitória em vitória, de glória
em glória, lhe dará a segunda, a terceira... e quantas
vitórias forem preciso.
Não é o momento de você dizer: “Bem, passo pela
primeira, mas a segunda... olha o tamanho daquela
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sentinela, o tamanho da arma que ela tem!” Deus é
um Deus que conduz de vitória em vitória.
Chegaram ao portão de ferro que dava para a
cidade. Agora o obstáculo estava ali; um portão de
ferro, só faltava atravessá-lo e estaria livre. As sentinelas estavam para trás. Agora era o portão de ferro
pesado, com aqueles cadeados enormes daquela
época.
O portão de ferro é como as situações tão difíceis que enfrentamos em nossa vida. O que fazer
agora? Pedro não estava mais com algemas, não
estava mais dentro do cubículo do cárcere; agora, o
único obstáculo era aquele portão enorme.
Talvez você já tenha caminhado tanto; já ficou livre das algemas, já saiu do seu cárcere, passou pela
primeira sentinela, passou pela segunda e agora
falta o portão. Há muitas pessoas que caminham,
caminham... e, quando falta um pouquinho para
chegarem, morrem na praia.
Eu não conheço o portão de ferro que tem aí na
sua vida. Porém, pode ser que a obra de Deus esteja quase pronta para você. Deus tem tanto para
refazer na sua vida, mas você desanima exatamente quando falta tão pouco. Você sobe no portão de
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ferro, vê do outro lado, as ruas, mas continua preso.
Olha para a espessura e o tamanho dele e diz: “Ah, é
impossível atravessá-lo!”
Chegando ao portão de ferro que dava para a
cidade “o qual se lhes abriu automaticamente”. Note
bem, não há o relato de que alguém o forçou a abrir,
ele abriu automaticamente. Deus tem o controle remoto em suas mãos. Quando Ele aperta o botãozinho todas as portas se abrem. Não há nada e nem
ninguém que resiste à ação das mãos de Deus.
Sabe querido, você dá tanta cabeçada, balança o
portão, tenta derrubá-lo na marra, mas não adianta.
O seu trabalho é descansar no trabalho de Deus.
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O TEMPO DE
DEUS. O TEMPO
DO HOMEM
O que a Igreja estava fazendo? Pedindo Pedro
de volta. Quem poderia fazer isso? Somente Deus.
É Ele quem tem o botão de controle em suas mãos.
Cantamos que o nosso Deus é Soberano. Soberano
é aquele que tem o controle de todas as coisas.
O anjo foi conduziu Pedro até a rua, mas depois se
apartou dele. Há o momento em que Deus faz, mas
terá o momento no qual você fará algo também.
31

Algumas vezes você começa a caminhar dentro
do milagre achando que: “Bem! Meu marido se ausentou de casa, Deus o trouxe de volta e agora tudo
vai continuar a acontecer automaticamente”.
Você quer que o anjo ponha o tempero na comida, que o anjo arranje a casa para você, que ele faça
tudo. Não é assim! Há o momento, quando você é
quem vai fazer.
Você pede a Deus para abrir uma porta de emprego, Ele abre e depois de contratado na empresa você diz: “Deus, eu tenho que realizar essa tarefa
que meu chefe mandou, mas não estou conseguindo,
faça um milagre aqui, envie anjos para realizá-la para
mim!” Outros passam a reclamar de tudo. Que as
tarefas estão difíceis demais, que ninguém as ajuda. Que não foi esse emprego que pediram a Deus.
Querido(a), há suor no trabalho. É preciso se esforçar, estudar, especializar. Ou do contrário, você pode
escolher cruzar os braços e ficar sem fazer nada. O
anjo conduziu Pedro até a rua e disse: “Agora vai Pedro, não há mais cadeias está tudo livre aí pela frente,
o caminho está aberto, prossiga, avance”.
Chega um momento em que você tem que caminhar. Não é o momento de estar de braços cruza32

dos vendo as coisas acontecerem, automaticamente. A intervenção do Senhor Deus faz o milagre,
mas quem vai conservar o milagre é você. É você
quem vai conservá-lo com a graça do Senhor.
No verso 11 de Atos 12, temos uma expressão
interessante: “Então, Pedro, caindo em si disse: agora,
sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo
e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa
do povo judaico.” Então caindo em si.
Encontramos essa mesma expressão na parábola do filho pródigo. A história daquele moço que foi
para uma terra distante, que dissipou todos os seus
bens, vivendo uma vida depravada e depois de haver perdido tudo, caiu em si.
Quando Pedro caiu em si viu a situação em que
estava:
“Considerando ele a sua situação, resolveu ir à
casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos,
onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam.
Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma
criada, chamada Rode, ver quem era; reconhecendo a
voz de Pedro [...]” (Atos 12.12-13.)
Quem sabe Pedro estava gritando assim: “Abra
a porta”! Ele tinha que gritar, não precisava um anjo
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para abrir automaticamente, ele podia gritar. Continuando o texto: “Reconhecendo a voz de Pedro, tão
alegre ficou, que nem o fez entrar, (o deixou do lado de
fora), mas voltou correndo, para anunciar que Pedro
estava junto do portão.” Quem sabe os irmãos estavam orando assim: “Senhor liberta Pedro! Amém, aleluia! Senhor quebra as algemas que estão prendendo
Pedro, liberta e envia o anjo Senhor. Traga libertação
nessa noite, Jesus. Alegra o nosso coração, e nos mande Pedro de volta”.
Os irmãos estavam orando, quando Rode chegou dizendo: “Irmãos, aleluia, Pedro chegou, está lá
na porta, vamos lá”. Sabe o que os irmãos fizeram?
“Eles lhe disseram: Estás louca.”
Muitos oram e oram, fazem todos os atos religiosos, mas quando veem o resultado, dizem que é
loucura. “Aprouve a Deus, salvar os homens pela loucura da pregação.”
Quando Rode, com todo entusiasmo, proclamava que Pedro estava livre, os irmãos que oravam
clamando a Deus pela libertação dele, não creram.
Algumas vezes, as pessoas se surpreendem
com os resultados da oração e outras não creem no
poder da oração, porque não veem os resultados.
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Quando uma pessoa pede a Deus algo de um modo
específico e recebe, ele diz: “Ah! foi sorte minha, ah!
eu tive tanta sorte num negócio sabe!? Eu queria vender uma casa e chegou alguém pra comprar e eu vendi, mas foi uma sorte danada”. Olha só! Ela porém,
persistia em afirmar que era Pedro e o povo lá dentro começou argumentar com ela: Você está louca!
Quantas vezes as pessoas têm tanta dificuldade
na vida porque não tomam posse da bênção. A Palavra do Senhor diz que aquele que se aproxima de
Deus precisa de duas coisas:
Primeiro: Deve crer que Deus existe.
Segundo: Que Ele é galardoador daqueles que
o buscam.
“Entretanto, Pedro continuava batendo [...]” Ele
queria entrar, ele não iria desanimar! Pedro foi persistente. Lá dentro da casa havia irmãos que estavam na incredulidade, mas ele estava crendo e
continuava batendo. A Palavra de Deus diz: “Batei e
abri-se-vos-á.” (Lucas 11.6, parte final.)
Vieram, então, os que estavam dentro da casa e
abriram o portão. Ao vê-lo ficaram atônitos! Muitas
vezes, as pessoas dão testemunhos assim: “Ah! irmãos, eu fui fazer uma visita ao hospital, então havia
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uma pessoa doente e eu impus as mãos sobre ela e ela
foi curada!” Fala como se algo fantástico houvesse
acontecido. Não podia acontecer outra coisa! Deus
é Deus de milagre. Basta ter fé. Deus vai cumprir o
que Ele prometeu na sua Palavra.
Certa vez saíamos para um culto ao ar livre,
quando então, começou a chover bem forte. Os
irmãos abriram os seus guarda-chuvas, mas o que
estava com o microfone gritou: “Fechem os guarda-chuvas que eu vou orar. Antes de orar para que a
chuva parasse, mandou que os irmãos fechassem os
guarda-chuvas. Isso é fé. Mas na maioria das vezes,
orarmos e depois fechamos o guarda-chuva.
Ser crente, ser um cristão, não é ser da religião
de Cristo, é manifestar a vida dele, é caminhar dentro dos princípios de Jesus. Não precisamos ficar
atônitos pelas respostas de oração, porque todas
elas têm o sim e o amém do Senhor. Aleluia!
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SE O FILHO
VOS LIBERTAR,
VERDADEIRAMENTE
SEREIS LIVRES
“Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para
que se calassem [...] Fiquem quietos todos – contoulhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou:
Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, retirouse para outro lugar.”
Esta é a Palavra do Senhor para você, querido,
que se sente assim preso, algemado. Você está vi37

vendo situações que estão lhe pressionando tanto,
você está tentando fazer tudo sozinho, entretanto
saiba que o Senhor quer que você descanse nele.
Há algumas coisas que você pode fazer e outras
que só Deus pode fazer em sua vida. Amém?
Alguns aprisionados esperam há anos que as
portas se abram; existem aqueles que têm seus entes queridos aprisionados e que precisam ser libertos; aqueles que estão amarrados por satanás e que
precisam ver as cadeias ruírem. Para que a liberdade
chegue à sua vida seu primeiro passo é se levantar.
Você quer isto? Quer libertação? Porque existem
pessoas que não querem sair da cadeia, querem
continuar numa vida de opressão; gostam daquele
ambiente tenebroso. Você que está aí lutando com
este vício e não consegue ver-se livre. Hoje, num ato
de fé as algemas cairão, em nome de Jesus.
“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.”
Coloque, agora, sua vida nas mãos do Senhor
para que Ele possa conduzi-lo do modo como Ele
desejar. Deus tem sempre o melhor para sua vida.
Ele sabe o caminho para fora da prisão.
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AS CADEIAS
VÃO SE ABRIR
AGORA
Quero orar agora, e nesta oração incluir você
que deseja tomar a Jesus Cristo como seu Salvador,
confessando-o, em sua vida, como Senhor de todas
as coisas. Posso assegurar que você experimentará o novo nascimento. A Palavra diz: “Se, com a tua
boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo.” (Romanos 10.9.)
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“Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.” (Romanos 10.13.)
Você que um dia andou nos caminhos do Senhor e se desviou dele e hoje está preso, caído, hoje
é o dia da volta e da reconciliação. O rio de Deus
passa agora, passa para curar. O Espírito do Senhor
quebra todo jugo, trazendo e aplicando no seu
coração a libertação total, derretendo as algemas,
abrindo portas para que você seja livre. Deixe o rio
do Senhor passar, ele vai inundar a sua prisão hoje,
vai trazer a libertação que você busca, vai trazer a
solução e quebrar as cadeias.
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A ESCOLHA É
SUA
Pedro podia fazer duas coisas: Ele podia continuar deitado ou se levantar.
Em nome de Jesus uso agora estas mesmas palavras com você que deseja esta libertação em sua
vida. Você que precisa hoje de Jesus, levanta-te e
tome-o como seu Senhor e Salvador. Ou você que
um dia já entregou sua vida a Ele e está desviado,
ou que já o tem em sua vida, mas está aprisionado,
levanta-te nesta hora. Esta é a sua parte. Só você
pode fazer “só você”. Levanta-te depressa, encare a
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sua realidade, a sua necessidade. O Senhor deseja
fazer você livre, totalmente livre das cadeias que o
envolvem. Vamos orar agora por você, em nome de
Jesus.
Pai, nesta hora, eu te bendigo pela realidade do
poder da tua Palavra; louvo o teu nome Senhor porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores.
Bendigo o teu nome pela realidade da tua vida e do teu
grande amor. Louvamos-te, Pai, pelo testemunho de
Pedro, louvamos-te pela tua intervenção. Louvamoste porque tu és o grande libertador. Agora, em nome
do Senhor Jesus, para o louvor da tua glória, que toda
cadeia, toda algema, todo grilhão, seja rompido na
vida deste teu filho, desta tua filha e que as portas se
abram, e assim possam passar pelas sentinelas, passar pelos inimigos, passar, ó Pai, sobre a opressão maligna; que possam pisar “serpentes e escorpiões” nesta
caminhada, na certeza de que nenhum mal prevalecerá contra suas vidas. Sim Senhor, em nome de Jesus,
que esta porta de ferro tão grande, seja aberta agora.
Aperte o botão para que automaticamente esta porta
se abra. Senhor, que os teus filhos possam ver o caminho aberto, possam chegar ao encontro da tua Igreja,
Igreja que crê na oração, que crê no resultado da ora42

ção, na Igreja que vê os resultados do Pai, em nome de
Jesus. Que haja este testemunho tão grande, para o
louvor da glória do teu nome. Amém, Amém, Aleluia!
Viva, meu amado(a), para o louvor da glória do
Senhor. Caminhe na libertação do Senhor; tome
posse da plenitude da vida do Pai, da graça do Senhor, tome posse de tudo que o Senhor é, de tudo
aquilo que Ele tem para sua vida. Tome posse, em
nome de Jesus!
Há um salmo na escritura que diz: “A minha alma
escapou como um pássaro do laço do passarinheiro.”
(Salmos 124.7.)
Eu e você, como Pedro, estávamos amarrados
mas... Aleluia! O Senhor nos libertou.
Deus abençoe!
Pr. Márcio Valadão
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JESUS TE
AMA E QUER
VOCÊ!
1º PASSO: Deus o ama e tem um plano
maravilhoso para sua vida. “Porque Deus amou
o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna.“ (Jo 3.16.)
2º PASSO: O Homem é pecador e está

separado de Deus. “Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.“ (Rm 3.23b.)
3º PASSO: Jesus é a resposta de Deus,
para o conflito do homem. “Respondeulhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a
vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.“ (Jo
14.6.)
4º PASSO: É preciso receber a Jesus em
nosso coração. “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos
de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome.“
(Jo 1.12a.) “Se, com tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que
Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Porque com o coração se crê para justiça e com
a boca se confessa a respeito da salvação.” (Rm
10.9-10.)
5º PASSO: Você gostaria de receber a
Cristo em seu coração? Faça essa oração de

decisão em voz alta:
“Senhor Jesus eu preciso de Ti, confesso-te o
meu pecado de estar longe dos teus caminhos.
Abro a porta do meu coração e te recebo como
meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o
meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro
dos teus planos para minha vida, amém”.
6º PASSO: Procure uma igreja evangélica próxima à sua casa.
Nós estamos reunidos na Igreja Batista da
Lagoinha, à rua Manoel Macedo, 360, bairro
São Cristóvão, Belo Horizonte, MG.
Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar neste momento tão importante da
sua vida.
Nossos principais cultos são realizados
aos domingos, nos horários de 10h, 15h e
18h horas.
Ficaremos felizes com sua visita!
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