At 3.1-26

UM ALEIJADO CURADO POR JESUS

UM PREGADOR: Pedro

17- “Agora, IRMÃOS, eu sei que vocês AGIRAM por IGNORÂN- Arrependam-se
CIA, bem como os seus LÍDERES. Mas […] Deus CUMPRIU o que tinha PREDITO por todos os PROFETAS, […] Cristo haveria de SOFRER. ARREPENDAM-se,
pois, e VOLTEM-se para Deus, para que os seus PECADOS sejam CANCELADOS, […] venham tempos de DESCANSO da parte do SENHOR, e ELE mande o
CRISTO, o qual lhes foi designado, JESUS. É necessário que ele permaneça
no CÉU até […] o tempo em que Deus RESTAURARÁ todas as coisas, como
falou […] por meio dos seus santos PROFETAS. Pois disse MOISÉS: ‘O Senhor
Deus lhes levantará dentre seus irmãos UM PROFETA como EU; OUÇAM-NO em
TUDO o que ELE lhes disser. Quem NÃO ouvir ESSE PROFETA, será ELIMINADO do meio do SEU POVO’. De fato, TODOS os PROFETAS, de Samuel em
diante, […] predisseram ESTES dias. E VOCÊS são HERDEIROS dos PROFETAS e da ALIANÇA que Deus fez com os seus ANTEPASSADOS. Ele disse a
Abraão: ‘Por meio da SUA descendência TODOS os povos da terra serão
ABENÇOADOS’. Tendo Deus RESSUSCITADO o seu SERVO, enviou-O
primeiramente a VOCÊS, para ABENÇOÁ-LOS, convertando cada um de vocês
das suas MALDADES”.
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UM PROFETA: Jesus Cristo

UM HOMEM: O Aleijado

A Aplicação
do milagre

11- Apegando-se o MENDIGO a PEDRO e JOÃO, todo o povo ficou O Nome
MARAVILHADO e CORREU até eles, ao […] Pórtico de Salomão. Vendo isso,
PEDRO lhes disse: “Israelitas, por que isto os SURPREENDE? […] olhando para
NÓS, como se tivéssemos feito este homem ANDAR por nosso PRÓPRIO poder
ou piedade? O Deus de ABRAÃO, de ISAQUE e, de JACÓ, o Deus dos nossos
antepassados, GLORIFICOU seu servo JESUS, a quem VOCÊS entregaram para
ser MORTO e negaram perante PILATOS, embora ele tivesse decidido SOLTÁLO. Vocês NEGARAM […] o SANTO e JUSTO e pediram que lhes fosse libertado
um ASSASSINO. Vocês MATARAM o AUTOR da VIDA, mas Deus o RESSUSCITOU dos mortos. E NÓS somos TESTEMUNHAS disso. Pela FÉ no NOME de
JESUS, o NOME curou este homem que vocês vêem e conhecem. A FÉ que vem
por meio dEle lhe deu esta saúde PERFEITA, como todos podem VER.

Deus cumpriu o predito / arrependam-se e voltem

Há poder no
nome de Jesus
sem a presença
física de Jesus.

Fé no nome de Jesus curou o homem

A Explicação
do milagre

Em nome de Jesus, ande / começou a andar

A Narrativa
do milagre

1- Certo dia PEDRO e JOÃO estavam subindo ao TEMPLO na hora Ande
da ORAÇÃO, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do TEMPLO chamada FORMOSA um ALEIJADO de nascença […] colocado todos os
dias para pedir ESMOLAS aos que entravam no TEMPLO. Vendo que PEDRO e
JOÃO iam entrar no pátio do TEMPLO, pediu-lhes ESMOLA. […] olharam bem
para ele e, então, PEDRO disse: “Olhe para NÓS!” O homem OLHOU […] com
ATENÇÃO, esperando receber deles ALGUMA COISA. Disse PEDRO: “Não
tenho PRATA nem OURO, mas o que tenho, ISTO lhe DOU. Em nome de JESUS
CRISTO, o Nazareno, ANDE”. Segurando-o pela mão direita, AJUDOU-o a LEVANTAR-se, e imediatamente os PÉS e os TORNOZELOS do homem ficaram
FIRMES. E de um SALTO pôs-se em PÉ e começou a ANDAR. Depois entrou
com eles no pátio do TEMPLO, ANDANDO, SALTANDO e LOUVANDO a Deus.
Quando TODO o povo o VIU […] reconheceu que era ELE o MESMO homem que
costumava MENDIGAR sentado à porta do templo chamada FORMOSA. Todos
ficaram PERPLEXOS e muito ADMIRADOS com o que lhe tinha acontecido.

Sermão de At 2: Ocasião:
Fogo e o Espírito Santo;
Tema: Jesus, Senhor &
Cristo; Resultado: 3.000
Sermão de At 3: Ocasião:
coxo curado; Tema:
Jesus, poder e Profeta;
Resultado (cap 4): 5.000
& perseguição.

Títulos para
o Filho:
>Jesus Cristo
>O Nazareno
>O Servo Jesus
>O Santo & Justo
>O Autor da Vida
>Cristo
>Jesus
>Um Profeta
>Esse Profeta
>Sua Descendência
>Seu Servo

Jesus,
objeto do
ódio de Israel.

Israel & povos
objetos do
amor de Deus

(1) Contrastes: O coxo quis esmola<>ganhou saúde; Cristo, o Autor da vida foi morto<>depois ressuscitado. (2) O trecho começa com o evento
da cura, vai à explicação de Pedro e João, e termina com um apelo ao arrependimento. (3) Emoções: desespero, surpresa, alegria, felicidade,
perplexidade, admiração, advertência, culpa, esperança. (4) A restauração física do coxo representa a futura restauração de todas as coisas por
Cristo Jesus. (5) Pedro fez uma transição significante do milagre feito em nome de Jesus à mensagem de arrependimento pregado pelos
apóstolos. (6) Referência aos ouvintes de Pedro: admiradores, israelitas, assassinos, irmãos, ignorantes, pecadores, herdeiros, abençoados.
(7) Cristo foi ligado ao AT nas profecias de Moisés e Samuel e nos outros, e nas alianças feitas com Abraão, Isaque e Jacó. (8) O curado sem
nome: aleijado de nascença, o homem, o mesmo homem, o mendigo, este homem, esta. (9) Estou aproveitando as oportunidades de pregar?

