PODER NO NOME DE JESUS

13- Vendo a CORAGEM de Pedro e de João, e percebendo Ameaças
que eram homens COMUNS e sem INSTRUÇÃO, ficaram ADMIRADOS e
reconheceram que eles haviam ESTADO com JESUS. E como podiam
ver ali com eles o HOMEM que fora CURADO, NADA podiam dizer CONTRA eles. Assim, ordenaram que se RETIRASSEM do SINÉDRIO e
começaram a DISCUTIR, perguntando: “QUE FAREMOS com esses
homens? TODOS os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um MILAGRE NOTÓRIO que NÃO podemos NEGAR. Todavia, para
IMPEDIR que isso se ESPALHE ainda MAIS entre o POVO, precisamos
ADVERTI-LOS de que NÃO falem com mais NINGUÉM sobre esse
NOME”. Então, chamando-os novamente, ORDENARAM-lhes que não
FALASSEM nem ENSINASSEM em NOME de JESUS. Mas Pedro e
João responderam: “Julguem os SENHORES mesmos se é JUSTO aos
olhos de DEUS obedecer aos SENHORES e NÃO a DEUS. Pois NÃO
podemos DEIXAR de FALAR do que VIMOS e OUVIMOS”. Depois de
mais AMEAÇAS, eles os deixaram IR. Não tinham como CASTIGÁ-LOS,
porque TODO o povo estava LOUVANDO a DEUS pelo que ACONTECERA, pois o HOMEM que fora CURADO MILAGROSAMENTE tinha
mais de QUARENTA anos de idade.
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Personagens:

-Pedro, João
-o povo, Sacerdotes
-Capitão da Guarda
-Saduceus
-os apóstolos
-Jesus
-cinco mil
-autoridades
-líderes, mestres
-Anás, Caifás
-o Espírito Santo
-o aleijado, homem
-este homem
-Jesus Cristo
o Nazareno, Deus
-os homens
-senhores

O Nome de Jesus:
>Em nome de quem?

Os seus pregadores

Salvação
negada

Obedecer a Deus / não podemos deixar de falar

Poder para
obedecer
& falar

5- No dia seguinte, as AUTORIDADES, os LÍDERES Autoridades
RELIGIOSOS e os MESTRES da LEI reuniram-se em Jerusalém. Estavam
ali ANÁS, o SUMO SACERDOTE, bem como CAIFÁS, João, Alexandre e
todos os que eram da família do SUMO SACERDOTE. Mandaram trazer
Pedro e João diante deles e começaram a INTERROGÁ-LOS: “Com que
PODER ou em NOME de QUEM vocês fizeram ISSO?” Então Pedro,
CHEIO do ESPÍRITO SANTO, disse-lhes: “AUTORIDADES e LÍDERES
do povo! Visto que hoje somos CHAMADOS para PRESTAR CONTAS
de um ATO de BONDADE em favor de um ALEIJADO, sendo INTERROGADOS acerca de como ele foi CURADO, saibam os SENHORES e
TODO o povo de ISRAEL que por meio do NOME de JESUS CRISTO, o
NAZARENO, a quem os senhores CRUCIFICARAM, mas a quem DEUS
RESSUSCITOU dos MORTOS, este HOMEM está aí CURADO diante
dos senhores. Este JESUS é ‘a PEDRA que vocês, construtores REJEITARAM, e que se tornou a PEDRA ANGULAR’. Não há SALVAÇÃO
em nenhum OUTRO, pois, debaixo do CÉU NÃO há nenhum OUTRO
NOME dado aos HOMENS pelo qual devamos ser SALVOS”.

Sua pessoa

Salvação
defendida

Seu poder

Poder para
responder
& curar

1- Enquanto PEDRO e JOÃO falavam ao povo, chegaram os Na prisão
SACERDOTES, o CAPITÃO da GUARDA do TEMPLO e os SADUCEUS.
Eles estavam muito PERTURBADOS porque os APÓSTOLOS estavam
ENSINANDO o povo e PROCLAMANDO em Jesus a RESSURREIÇÃO
dos MORTOS. Agarraram PEDRO e JOÃO e, como já estava ANOITECENDO, os colocaram na PRISÃO até o dia seguinte. Mas MUITOS dos
que tinham OUVIDO a mensagem CRERAM, chegando o número dos
HOMENS que CRERAM a perto de CINCO MIL.

Pedro disse-lhes / curado por meio do Nome

Salvação
aceita

O Evangelho:

Proclamaram / Creram

Poder para
proclamar
& salvar

At 4.1-22

>Por meio do nome
de Jesus
>Não há outro nome
>Ninguém sobre
esse nome
>Nem ensinassem em
nome de Jesus

Palavras chave:
>ressurreição >cinco
mil >pedra angular
>salvação >coragem
>o homem >nome de
Jesus >sinédrio
>milagre >obedecer
>ameaças >louvando

(1) Veja a exclusividade do cristianismo: não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, v 12. (2) Pedro podia
responder às autoridades de maneira clara e poderosa pelo enchimento do Espirito Santo. (3) Os saduceus ficaram muito perturbados porque
os apóstolos proclamavam a ressurreição dos mortos, inclusive a de Jesus, e isso os saduceus não podiam aceitar porque negaram a ressurreição dos mortos. (4) Oposição religiosa à mensagem e ao mensageiro do evangelho continua até hoje em muitos paises do mundo. (5) Será
que alguém já notou que eu/você ‘estava com Jesus’? (6) Veja o estudo sobre salvação no trecho: aceita por aqueles que creram, defendida
pelos apóstolos e negada pelas autoridades. (7) Referências a Jesus: Jesus, Jesus Cristo, o Nazareno, pedra rejeitada, pedra angular, esse
nome. (8) Porque Pedro fez questão de chamar Jesus o Nazareno? Talvez para confirmar que o milagre foi feito pelo nome do mesmo ‘Jesus’
que eles tinham crucificado. (9) Será que o total dos convertidos nessa altura em Atos foi 5 mil ou 8 mil (veja 2.41)? (10) Até hoje o avanço do
evangelho no mundo é levado principalmente pela obediência e esforço de pessoas ‘comuns e sem instrução’ e não pelos eruditos! 11) Provas
que há grande poder no nome de Jesus: a coragem e resposta de Pedro e João, a presença do homem curado, e a citação de Sl 118.22 em 4.11.

