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Jesus, tudo o Que temos!

O que é que o chama mais a atenção 
nesta passagem? A cura ou a cora-
gem para testemunhar?

O irmão tem sido uma testemunha 
do Evangelho de Jesus Cristo?

Quais são os medos, que o tem 
impedido de testemunhar? 

Quem são as pessoas que Deus tem 
colocado no nosso caminho? Orar 
por elas.

Passagem bíblica: Atos 3.1-26

Versículo chave: Atos 3.6 “Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem 
prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou: em nome de Jesus 
Cristo, o Nazareno, anda!”

Lucas o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, relata-nos o primeiro 
episódio de uma cura, realizada através dos apóstolos. Pedro e João 
iam ao templo para orar, como era hábito. Antes de entrarem no tem-
plo, na Porta Formosa, estava um coxo de nascença que pediu aos 
apóstolos uma esmola. Dar esmola no contexto judaico, era um dever 
que estava na lei de Moisés e deveria ser feito com um sentimento 
de humildade, mas também com graça. Dar esmola era visto como, 
uma forma de restabelecer a justiça para com a pessoa que esmolava. 
Este coxo era alguém conhecido, conforme o texto afirma e naquele 
dia, Pedro e João dirigidos pelo Espírito de Deus, não deram esmola 
ao coxo, v6a Não possuo nem prata nem ouro… mas deram aquele 
coxo algo muito mais precioso, cura física, v6b em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda!”. O texto afirma que de 
um salto o coxo ficou de pé e começou a saltar e a louvar a Deus, atraindo a atenção de todo o povo que estava no 
templo. Deus tinha escolhido realizar um milagre em alguém conhecido, que tinha uma limitação de nascença, para 
que não existissem dúvidas do mesmo. A grande admiração do povo e a aglomeração de pessoas foi a oportunidade 
para o Apóstolo Pedro, pregar publicamente o Evangelho. O propósito do milagre foi despertar a atenção para a auto-
ridade da mensagem que Pedro iria anunciar. Pedro tinha demostrado o poder de Jesus, para curar, com o propósito 
de demostrar o poder de Jesus para salvar. Pedro diante da multidão, retira toda a atenção de si mesmo em relação 
a autoria do milagre. Este anuncia que o verdadeiro autor do milagre, era Jesus de Nazaré, morto e ressurreto, o 
Messias prometido por Deus para o povo. Pedro afirma, que a responsabilidade pelo morte de Jesus foi dos Judeus, 
mas que essa morte, fazia parte dos propósitos eterno de Deus para a salvação. Depois de anunciar o plano de Deus, 
a mensagem do Evangelho Pedro apela ao povo, v19a Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados 
os vossos pecados. 
Esta passagem deixa-nos enormes desafios ao nosso cristianismo. A coragem espiritual de Pedro e João ao prestarem 
atenção aquele coxo, o facto de não perderem uma oportunidade para levar esperança e cura. A atitude dos apóstolos 
desafio-nos de muitas maneiras, mas também nos ensina que: “O dia a dia de alguém que se esforça por ser um discí-
pulo de Jesus e guiar outras pessoas até Ele, a vida dessa pessoa é o programa evangelístico de Deus para a igreja”. Era 
desta forma que Deus ia trazendo salvação a muitos, através do testemunho dos apóstolos. 
Hoje em dia, perdemos muitas oportunidades para testemunhar sobre Jesus. Hoje em dia não temos tempo para “fitar 
os olhos”, para “ajudar a caminhar pela mão direita”. Nos nossos dias o pecado do silencio tem sido parte da vida de 
muitos cristãos. Muitos dos cristãos hoje, tem sido dirigido não pelo Espirito Santo, mas por medos, como: O medo de 
ser rejeitado, o medo de ser ridicularizado ou perseguido o medo de ofender um amigo ou um familiar e o medo de 
não saber o suficiente e por isso não testemunham. Precisamos de pedir mais poder para testemunhar o poder que 
Jesus deu aos seus discípulos quando foi para o Pai, o poder que dá ousadia, que lança fora todo o medo e que nos 
ajuda a caminhar em direção ao nosso próximo.
“A maior necessidade das pessoas, com que nos cruzamos no caminho, não é a de um milagre para que possam andar, a 
maior necessidade das pessoas com que nos cruzamos no caminho é que fitemos os olhos nelas e lhes falemos de Jesus”

Pr. João Ribeiro



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela reuniões presenciais e on-line.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Pelo Concílio e Consagração do Rui Ribeiro ao pastorado. Que Deus o abençoe e use. 

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos, pelo esforço de ajuda aos 
refugiados. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Concílio e Consagração - Rui Ribeiro
No fim de semana  teremos o concílio 
(sábado às 15h) e o culto de consagração 
(domingo às 17h) do nosso querido irmão 
Rui Ribeiro. 
Depois do culto de consagração, haverá um 
lanche em que todos estão mais que con-
vidados a fazer parte e a trazer algo para 
partilhar. Para conseguirmos preparar este 
momento, todos os que puderem levar 
comida e/ou bebidas podem enviar uma 
mensagem à Sheila ou à Teresa Sousa com o 
que irão trazer. 


