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FICAI NA POSIÇÃO, SEJAI OBEDIENTES 
 
Pregação escrita em 9/10/2005 
Pregada em 11/10/2005 
13hs 
 
Lucas 24. 49 – “ E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém, 
na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder”. 
 
Atos 1. 4 – “ E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de 
Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que (disse ele) de mim ouvistes”. 
 
Atos 2. 1 – 4 – “ E, CUMPRINDO-SE o dia de Pentecostes, estavam todos 
concordemente no mesmo lugar; - E de repente veio do céu um som, como de um 
vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. -  E 
foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre 
cada um deles. -  E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar 
noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem”. 
 
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”. 
 

�� JESUS havia ressuscitado e tinha subido aos céus 
 

�� Antes porém, Jesus havia feito um pedido aos apóstolos: Atos 1. 4 – “ E, 
estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, 
mas que esperassem a promessa do Pai, que (disse ele) de mim ouvistes”. 

 
�� E eles foram obedientes: Atos 1. 14 “Todos estes perseveravam 

unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria mãe de 
Jesus, e com seus irmãos”.   

 
 
O CUMPRIMENTO DA PROMESSA – A DESCIDA DO ESPÍRITO SANTO 

 
Atos 2. 1 – 4 “ E, CUMPRINDO-SE o dia de Pentecostes, estavam todos 
concordemente no mesmo lugar; - E de repente veio do céu um som, como de 
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um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam 
assentados. -  E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as 
quais pousaram sobre cada um deles. -  E todos foram cheios do Espírito Santo, 
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia 
que falassem”. 
 
E A IGREJA CRESCIA DIA-A-DIA 
 
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”. 
 

QUE LIÇÕES PODEMOS TIRAR DO TEXTO 
 

1- A obediência ao Senhor nos garante a vitória em nossas vidas 
 
- De nada adianta irmos à igreja todos os dias e não sermos obedientes a palavra 

de Deus; 
 
- Quantos não estão agindo dessa forma? E sabe com o que Jesus comparou esse 

tipo de pessoa? A sepulcros caiados, vejamos em Mateus 23. 27 “Ai de vós, 
escribas e fariseus, hipócritas! pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, 
que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de 
ossos de mortos e de toda a imundícia”. 

 
- Quantos hipócritas não estão hoje dentro das igrejas, pensando que enganam a 

Jesus? 
 

2- O segundo ponto para estarmos na posição de Deus é a unidade e a oração: 
Atos 1. 14 “Todos estes perseveravam unanimemente em oração e 
súplicas, com as mulheres, e Maria mãe de Jesus, e com seus irmãos” 

 
- A igreja do Senhor precisa estar unida. Precisamos estar atentos as necessidades 

uns dos outros; 
 
- Além de unidos precisamos orar constantemente e quanto mais unida for nossa 

oração melhor;  
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- Presicamos nesses últimos dias suplicar a misericórdia de Deus para nós e nossos 
familiares; 

 
- Uma grande lição aprendemos aqui também – A PERSEVERANÇA –  
 
- QUANDO aceitamos a Jesus nos tornamos um alvo no campo espiritual: as lutas 

aparecem; os inimigos surgem; os amigos fogem; a família nos rejeita; e às vezes 
a contenda surge no nosso próprio lar  

Lucas 12. 49 – 53 “Vim lançar fogo na terra; e que mais quero, se já está aceso? 
-  Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo; e como me 
angustio até que venha a cumprir-se! -  Cuidais vós que vim trazer paz à terra? 
Não, vos digo, mas antes dissensão; -  Porque daqui em diante estarão cinco 
divididos numa casa: três contra dois, e dois contra três. -  O pai estará dividido 
contra o filho, e o filho contra o pai; a mãe contra a filha, e a filha contra a 
mãe; a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra”. 
 
E O QUE TEMOS DE FAZER? PERSEVERAR 
 
3- Qual foi o resultado da perseverança dos apóstolos?  
 

�� Foram revestidos de poder: Atos 2. 1-4 “E, CUMPRINDO-SE o dia de 
Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar; -  E de 
repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e 
encheu toda a casa em que estavam assentados. -  E foram vistas por eles 
línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um 
deles. -  E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar 
noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem”. 

�� E o que a igreja precisa hoje? A UNÇÃO DO ESPÍRITO; 
�� E então os prodígios de Deus aparecerão: as curas dos cegos, coxos, 

paralíticos. Surdos, mudos... os milagres acontecerão. 
�� A igreja precisa voltar ao primeiro amor. Precisa ter amor pelas almas e não 

por ostentação. 
�� A igreja precisa ansiar pela volta de Jesus; 

A igreja precisa ser respaldada na verdadeira palavra do Senhor, como a igreja 
primitiva: 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”. 
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�� É preciso buscarmos mais a Deus. O que temos feito pela obra do Senhor?  
�� Será que temos dado o melhor de nós?  
�� Qual nosso alvo, o REINO DE DEUS ou as riquezas deste mundo? Mateus 

6. 19-20 “ Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo 
consomem, e onde os ladrões minam e roubam; -  Mas ajuntai tesouros 
no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões 
não minam nem roubam”. 

�� Mateus 6. 33-34 “Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão acrescentadas. -  Não vos inquieteis, pois, 
pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta 
a cada dia o seu mal”. 

�� É tempo de sairmos da nossa preguiça espiritual;  
�� É tempo de bradarmos a palavra de Deus onde pudermos; 
�� È tempo de termos mais vigor, sermos igual a Calebe e Josué, porque JESUS 

ESTÁ VOLTANDO! 
�� È tempo de sermos verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus. 

 
 
 


