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Pastor, professor e autor, Adrian Rogers 

tem introduzido várias pessoas de todo 

o mundo ao amor de Jesus Cristo, e tem 

impactado um incontável número de vidas 

apresentando verdades bíblicas profundas 

com tal simplicidade que uma criança de 5 

anos de idade consegue entender, e ainda, 

falar ao coração de uma pessoa de 50 anos.       

O AMOR VERDADEIRO (Love Worth Finding) 

começou em 1987 como o ministério de 

radiodifusão e televisão do Dr. Adrian Rogers, 

e continua hoje como o provedor exclusivo 

de seus amplos ensinamentos. Conectando 

pessoas com a sempre atual sabedoria 

bíblica falada por ele de maneira franca e 

direta por meio de recursos como livros, 

gravações de vídeo e áudio, conteúdo digital 

e outros tipos de mídia, procuramos não 

apenas alcançar pessoas não cristãs com a 

esperança de Jesus, mas também fortalecer 

e encorajar todos os dias cristãos em sua fé.
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Esse livreto foi extraído da mensagem do Pastor 
Adrian Rogers Christ of Every Crisis (#2294), 

disponível em Inglês pela internet no link abaixo:

lwf.org/products/christ-of-every-crisis-2294

lwf.org/products/living-supernaturally-series

Deus pode usá-lo, com o que 
tens, onde estás. E, Ele lhe proverá 

todas as suas necessidades.

P A S T O R  A D R I A N  R O G E R S

VERDADE QUE VALE COMPARTILHAR

Seguindo as últimas instruções de Jesus aqui 
na terra para nós registradas em Mateus 28:19, 

as coleções Verdade Que Vale Compartilhar 
de O AMOR VERDADEIRO (Love Worth 

Finding) são elaboradas para serem usadas 
para o seu próprio crescimento pessoal e, 

mais importantemente, para a sua missão do 
“... Ide, fazei discípulos de todas as nações, ...”

https://lwf.org/products/christ-of-every-crisis-2294
https://lwf.org/products/living-supernaturally-series
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CRISTO DE TODAS AS CRISES

Todos nós temos problemas. Mas de vez em 
quando chegamos a uma crise — quero dizer, uma 
crise avassaladora e realmente não sabemos para 
onde nos voltar, a menos que nos voltemos para o 
Senhor. Pedro encontrou tal crise, que é registrada 
em Atos 12. Deixe-me primeiro dar-lhe o pano de 
fundo.

Herodes era um governante perverso que 
torturava cristãos. Ele matou Tiago, irmão de 
João. E quando Herodes viu que isso agradava a 
multidão, ele procurou encenar outro espetáculo 
público de um cristão condenado à morte. Então, 
ele aprisionou Pedro.

Após a Páscoa, Herodes planejou apresentar 
Pedro diante das multidões e depois matá-lo 
também. Se você fosse Pedro, classificaria esse 
evento de vida como uma crise? Com certeza! E 
assim, este é o tipo de crise que quero abordar 
neste livreto — uma crise de proporções extremas.

Aqui está a crise e seu glorioso resultado, 
conforme registrado em Atos 12:1-10:

E POR aquele mesmo tempo o rei Herodes 
estendeu as mãos sobre alguns da igreja, 
para os maltratar; E matou à espada Tiago, 
irmão de João. E, vendo que isso agradara 
aos judeus, continuou, mandando prender 
também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. 
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E, havendo-o prendido, o encerrou na 
prisão, entregando-o a quatro quaternos 
de soldados, para que o guardassem, 
querendo apresentá-lo ao povo depois 
da páscoa. Pedro, pois, era guardado na 
prisão; mas a igreja fazia contínua oração 
por ele a Deus. E quando Herodes estava 
para o fazer comparecer, nessa mesma 
noite estava Pedro dormindo entre dois 
soldados, ligado com duas cadeias, e 
os guardas diante da porta guardavam 
a prisão. E eis que sobreveio o anjo do 
Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão; 
e, tocando a Pedro no lado, o despertou, 
dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-
-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o 
anjo: Cinge-te, e ata as tuas sandálias. E 
ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às 
costas a tua capa, e segue-me. E, saindo, 
o seguia. E não sabia que era real o que 
estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava 
que via alguma visão. E, quando passaram 
a primeira e segunda guardas, chegaram 
à porta de ferro, que dá para a cidade, a 
qual se lhes abriu por si mesma; e, tendo 
saído, percorreram uma rua, e logo o anjo 
se apartou dele.

Agora, como você teria lidado com essa crise 
de ser injustamente jogado na prisão e aguardando 
a morte nas mãos de um rei impiedoso? Bem, aqui 
estão quatro reflexões sobre essa passagem que eu 
oro para que o ajude a lidar com a próxima crise 
em sua vida.
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RESPEITE O MISTÉRIO DA 
PROVIDÊNCIA DE DEUS

Ao ler Atos 12, há uma palavra que vem através da 
providência, que é a mão oculta de Deus. Deus 
está continuamente trabalhando de uma maneira 
misteriosa e inexplicável em nossas vidas. Deus 
está nas sombras organizando coisas que não 
podemos ver.

Você pode estar no meio do caos agora, 
onde nada parece estar fazendo sentido. Tudo 
o que você pensou que tinha pregado e fixado 
firmemente está agora se soltando porque o diabo 
está despregando.

Agora, ouça-me, só porque o ocorrido não faz 
sentido para você não significa que ele não faz 
sentido.

Por exemplo, ao lermos Atos 12, podemos 
pensar: Por que Deus deixou um homem vil como 
Herodes ser rei? Deus não está no comando? Se eu 
fosse Deus, eu o transformaria em um sapo. Por 
que Tiago deveria ser morto e Pedro libertado? 
Deus tem favoritos? Deus é caprichoso ou Deus 
perdeu o controle?

Agora amigo, quero dizer-lhe uma coisa. Não 
vivemos por explicações. A vida não é um problema 
a ser resolvido; é um mistério a ser vivido. Temos 
que nos afastar às vezes e simplesmente respeitar 
a mão oculta de Deus. Deus diz: 
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Porque os meus pensamentos não são 
os vossos pensamentos, nem os vossos 
caminhos os meus caminhos, diz o 
Senhor. Porque assim como os céus são 
mais altos do que a terra, assim são os 
meus caminhos mais altos do que os 
vossos caminhos, e os meus pensamentos 
mais altos do que os vossos pensamentos. 
(Isaias 55:8-9)

Você já viu um artista pintando um quadro? 
Há um homem que eu assisti na televisão. Em uma 
hora, ele pôde pintar uma belo quadro. Talvez 
você o tenha visto. Ele salpica cores na tela — 
misturando essa cor e aquela. Ele diz: “Eu acho que 
vai um pouco mais de amarelo aqui. E talvez um 
pouco de azul ali.” Eu olho e penso, Oh, isso parece 
incrível. Como é que ele faz isso?

Então, de repente, esse artista estica o braço 
com o pincel e mistura algumas cores e ele dirá algo 
com um “Suspiro”. E eu vou pensar, Oh não! Você 
arruinou tudo! Senhor, você realmente estragou 
tudo. Vamos ver como você vai sair disso.

Ele pintou uma coisa espalhafatosa sobre o 
que eu pensava ser uma pintura perfeita. Mas o 

A vida não é um problema a ser 
resolvido; é um mistério a ser 
vivido. Temos que nos afastar 

às vezes e simplesmente 
respeitar a mão oculta de Deus.
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que eu sabia? Ele ainda não tinha terminado. Eu 
observei pacientemente até o final e, de fato, ele 
transformou o que eu pensei que era um grande 
erro, em uma obra-prima.

Não fazia sentido para mim quando vi aquele 
artista pintar, mas fazia sentido para ele. E só 
porque as coisas não estão fazendo sentido para 
você, não pense que elas não fazem sentido. E só 
porque você não pode ver Deus trabalhando não 
significa que Deus não está trabalhando.

Às vezes, observamos o que Deus faz enquanto 
pinta suas cores na tela de nossas vidas, e dizemos: 
“Senhor, você está realmente fazendo bem.” Então 
acontece algo que não planejamos (ou queremos) 
e achamos que Deus realmente cometeu um erro. 
Você já pensou alguma vez assim: Deus, como você 
deixou isso acontecer?

Em Atos 12, vemos o poder ímpio de Herodes, a 
morte injusta de Tiago, e então de repente — Pedro 
é libertado! Todas essas coisas trabalharam juntas 
para mostrar a soberania e a providência de Deus. 
Romanos 8:28 diz: “E sabemos que todas as coisas 
contribuem juntamente para o bem daqueles 
que amam a Deus, daqueles que são chamados 
segundo o seu propósito.”

A maioria de nós tem a ideia de que a vida é boa 
e então a vida fica ruim, então fica boa novamente. 
Geralmente não é assim. A vida não é quarenta 
milhas de boa estrada, depois dez milhas de má 
estrada, depois sessenta milhas de boa estrada.

Em vez disso, a vida é mais como uma ferrovia 
— um trilho bom e um trilho ruim. O bom e o 
mau correm paralelamente. Muitos de nós não 
entendemos isso e ficamos frustrados no momento 
presente enquanto esperamos o momento em que 
coisas ruins não mais acontecerão. Dizemos coisas 
como: “ficarei tão feliz quando tudo isso acabar 
para que eu possa fazer o que quero.”
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Se você estiver na escola, ficará feliz quando 
a escola terminar para que possa começar a 
fazer o que quiser. Se você é pai e seus filhos são 
pequenos, ficará feliz quando os filhos crescerem e 
você poder fazer o que quiser. Quando você estiver 
doente, ficará feliz quando ficar bem para começar 
a servir a Deus como quiser.

Deixe-me ilustrar desta maneira: Há uma 
garota que quer se casar com um rapaz e seus 
pais dizem: “não se case com ele. Querida, o rapaz 
não tem o caráter para ser um bom marido.” Mas 
ela diz que o ama e vai se casar com ele. Os pais 
tentam fazer o melhor que podem da situação, pois 
querem amar o seu futuro genro.

O casal se casa e vem um bebezinho. Depois 
de um tempo, o marido acaba se mostrando um 
mulherengo — exatamente o que os pais temiam — 
e ele deixa a sua esposa. Agora, nessa situação, eu 
perguntaria aos pais da garota: “se você pudesse, 
você voltaria o relógio?” Tenha cuidado com a 
forma como você responde, porque se você disser 
sim, você vai ter que desistir desse bebê, que você 
veio a amar tanto.”

A vida não é misteriosa? Deus, em Sua sabedoria, 
mistura essas coisas para a Sua glória e todas as 
coisas trabalham juntas para o bem. Não podemos 
viver por explicações, porque nunca explicaremos 
a Deus. Em vez disso, vivemos por promessas.

Só porque você não pode ver 
Deus trabalhando não significa 
que Deus não está trabalhando.
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Você já se perguntou a razão de Deus ter 
colocado as vitaminas no espinafre e não no 
sorvete? Ou por que o sol é amarelo em vez de 
verde? Deixe Deus ser Deus e respeite o mistério 
de Sua providência. Se você está em uma crise, não 
exija entender. Em vez disso, confie que Deus sabe 
o que está fazendo e sabe o que é melhor para você 
e a todos os envolvidos. Provérbios 3:5-6 diz: 

Confia no Senhor de todo o teu coração, 
e não te estribes no teu próprio 
entendimento. Reconhece-o em todos os 
teus caminhos, e ele endireitará as tuas 
veredas.

Deixe-me encorajá-lo a se aprofundar na 
descoberta da maravilhosa e oculta mão de Deus 
e Sua providência lendo as seguintes passagens: 
Deuteronômio 8:18; 1 Crônicas 29:14; Salmo 23; 
34:7-10; 68:6; 107; 136; Provérbios 16:33; Isaías 45:9; 
46:4; 55:10; Ezequiel 36:28-38; Amós 4:7-12; Lucas 
10:21; Atos 3:17-18; Romanos 9:20-21; Tiago 4:14.
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PEÇA AO MINISTÉRIO 
DO POVO DE DEUS

Atos 12:6b diz: “Pedro dormindo entre dois 
soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas 
diante da porta guardavam a prisão.” Pedro estava 
sob a máxima segurança e tinha uma sentença de 
morte.

Amigo, essa crise fechou todas as portas, 
menos uma. E essa era a porta que nenhum ser 
humano poderia fechar. Era a porta da oração. 
Quando não há esperança no nível horizontal, 
sempre há esperança no nível vertical. Quando o 
povo de Deus está calado em todos os sentidos, 
ainda há o ministério da oração. 

A FREQUÊNCIA DA ORAÇÃO

Atos 12:5 diz: “Pedro, pois, era guardado na prisão; 
mas a igreja fazia contínua oração por ele a 
Deus.” A igreja estava orando o tempo todo pelo 
que parecia ser uma situação desesperadora para 
Pedro! Eu até me pergunto se eles questionaram se 
Deus iria responder às suas orações.

Acho que Deus estava tentando ensinar a eles (e 
a nós) uma lição sobre a oração — devemos persistir 
na oração. Lucas 18:1 diz: “E CONTOU-LHES 
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também uma parábola sobre o dever de orar 
sempre, e nunca desfalecer,”. 

Depois que Jesus nos ensinou a orar, Ele fez 
uma parábola sobre a oração frequente:

Disse-lhes também: Qual de vós terá um 
amigo, e, se for procurá-lo à meia-noite, e 
lhe disser: Amigo, empresta-me três pães, 
pois que um amigo meu chegou a minha 
casa, vindo de caminho, e não tenho que 
apresentar-lhe; se ele, respondendo de 
dentro, disser: Não me importunes; já está 
a porta fechada, e os meus filhos estão 
comigo na cama; não posso levantar-me 
para tos dar; Digo-vos que, ainda que não 
se levante a dar-lhos, por ser seu amigo, 
levantar-se-á, todavia, por causa da sua 
importunação, e lhe dará tudo o que 
houver mister. (Lucas 11:5-8)

Esse homem não desistiu depois de apenas uma 
tentativa. Ele continua tentando. Jesus explicou 
sobre esse tipo de oração, quando disse:

E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; 
buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á; 
porque qualquer que pede recebe; e quem 
busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á. 
(Lucas 11:9-10)

Literalmente, isso significa que devemos 
continuar perguntando, buscando e batendo. 
Precisamos aprender que os atrasos de Deus 
não são atrasos e nem negações. Primeira 
Tessalonicenses 5:17 diz: “Orai sem cessar.”
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O FERVOR DA ORAÇÃO

Atos 12:5 nos diz que a igreja orou “sem cessar.” 
Isso pode ser traduzido “intensamente.” Hoje, acho 
que a razão pela qual não oramos com intensidade 
como a igreja primitiva é porque pensamos que 
podemos fazer tudo sem oração. Talvez a pior 
coisa sobre nós não seja a nossa falta de oração, 
mas o nosso orgulho.

Temos nossos programas, planos, métodos, 
pastores, coros, aulas sobre a Bíblia, comunhão e 
prédios. Temos isso e aquilo, então achamos que 
sabemos como fazer tudo, que não precisamos da 
ajuda de Deus. E você sabe o que o diabo faz?

O diabo fica no canto, sorri e diz: “Você pode 
ter seus prédios, coros, comunhão e pregador. 
Você pode ter todas essas coisas. Você pode até 
ter seus estudos bíblicos, desde que deixe de fora a 
fervorosa oração cheia do poder de Deus que não 
aceita não como resposta. O diabo zomba de nossos 
esquemas, ri de nossas organizações, ridiculariza 
nossos talentos, mas teme nossas orações.

E a sua vida de oração? Você só ora intensamente 
no meio da crise? Ou você ora intensamente toda 
vez que ora? Eu amo o que Deus disse conforme 

O diabo zomba de nossos 
esquemas, ri de nossas 

organizações, ridiculariza 
nossos talentos, mas ele 

teme nossas orações.
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registrado em Jeremias 29:13: “E buscar-me-eis, 
e me achareis, quando me buscardes com todo o 
vosso coração.” (Ênfase minha).

Estou tentando me curar da oração casual — 
aquelas orações que custam pouco. Eu quero o 
tipo de oração que a Bíblia chama de oração de 
luta. Paulo pediu esse tipo de oração para ele:

E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor 
Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que 
combatais comigo nas vossas orações por 
mim a Deus; (Romanos 15:30, ênfase minha)

Você já pensou em oração como luta livre? 
A oração vem facilmente para você, ou você 
genuinamente agoniza na oração enquanto 
intercede pelos outros? Se você realmente entrar 
em intercessão, descobrirá que o diabo se oporá 
a você. Oração é trabalho. Eu prefiro pregar por 
uma hora do que orar por meia hora, no tocante ao 
trabalho que é preciso para uma oração genuína.

Às vezes não temos vontade de orar. Amigo, se 
alguma vez houve um tempo em que você precisava 
orar, é quando você não sente vontade. Precisamos 
orar até que tenhamos vontade.

A COMUNHÃO DA ORAÇÃO

Atos 12:5 diz: “Pedro, pois, era guardado na prisão; 
mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus” 
(ênfase minha). Deus está satisfeito quando seus 
filhos oram, Mas Deus está mais satisfeito quando 
seus filhos oram em comunhão. Se você já teve um 
parceiro de oração, sabe como seus corações se 
unem. Jesus disse:



12

Também vos digo que, se dois de vós 
concordarem na terra acerca de qualquer 
coisa que pedirem, isso lhes será feito por 
meu Pai, que está nos céus. Porque, onde 
estiverem dois ou três reunidos em meu 
nome, aí estou eu no meio deles. (Mateus 
18:19-20)

Se a igreja primitiva se reuniu em oração dessa 
maneira, então nossas igrejas precisam se reunir 
em oração dessa maneira para nossos irmãos e 
irmãs cristãos que estão sendo perseguidos por 
sua fé hoje. Talvez você possa iniciar um ministério 
de oração intercessória em sua igreja. Encontre 
nomes de cristãos que estão sendo perseguidos, 
monte uma lista e peça à sua igreja que se junte 
para orar por eles.

Não há nada que una a igreja mais do que a 
oração. Há momentos em que a Igreja ora para que 
Deus venha de uma maneira gloriosa e maravilhosa.

A sua aula da Escola Dominical precisa ser 
um território de oração. O seu grupo de diáconos 
precisa orar. Seus grupos de comunhão devem 
abrir e fechar com oração. E não me refiro apenas 
a dizer: “Senhor, abençoe-nos”, quero dizer, ore! 
Tudo o que fazemos deve ser saturado de oração. 
Sua igreja e a minha devem funcionar no motor da 
oração.

Não há nada que una a igreja 
mais do que a oração.
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A FÉ DA ORAÇÃO

A igreja orou “a Deus.” Eles não estavam orando 
uma oração memorizada, oração repetitiva. Eles 
não estavam orando para impressionar uns aos 
outros como tantos hoje.

Ouvi falar de um jovem advogado que estava 
sentado em seu novo escritório. Ele não tinha 
nenhum cliente ou mesmo uma secretária, mas 
ele tinha sua placa pendurada na frente. Ele ouviu 
passos no corredor e pensou que seu primeiro 
cliente estava chegando.

Ele pegou o telefone para parecer que estava 
ocupado e disse: “Olá. Sim, aqui é ele falando. Não, 
desculpa não posso encontrar-me com você hoje, 
talvez na próxima quinta-feira. Eu tenho um caso 
corporativo pesado indo a julgamento na próxima 
semana. Para mim, tudo bem. Nos falamos então.”

Quando o visitante entrou no escritório, ele 
desligou o telefone e disse: “Sim Senhor, o que 
posso fazer por você?” O visitante respondeu: 
“Bem, eu sou da companhia telefônica e estou aqui 
para ligar o seu telefone.”

Muitas vezes nossas orações são simplesmente 
para impressionar outra pessoa, mas não há 
ninguém na linha. Esses devotos irmãos e irmãs 
não estavam tentando impressionar ninguém. Eles 
não tinham uma petição para trazer ao governo 
para que Pedro fosse libertado. Eles não tinham 
dinheiro para subornar Herodes para tirá-lo da 
prisão. Eles não tinham influência política, mas 
tinham a fé da oração.

O mundo pode rir, mas amigo, o diabo não 
ri. Alguém sabiamente disse que o diabo treme 
quando vê o santo mais fraco de joelhos.
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O FOCO DA ORAÇÃO

Novamente, Atos 12:5 diz: “Pedro, pois, era 
guardado na prisão; mas a igreja fazia contínua 
oração por ele a Deus.” (Ênfase minha). A igreja 
estava orando por Pedro. Foi uma oração, não só 
com intensidade, mas também com especificidade.

Pelo que você orou esta manhã? Tragicamente, 
muitas de nossas orações são tão vagas. Se Deus 
lhes respondesse, nem saberíamos. Nós caímos 
para fora da cama e balbuciamos: “Senhor, salve 
os perdidos esta manhã.” Bem, se alguém for salvo, 
você pode dizer: “Bem, eu orei para que alguém 
fosse salvo e uma pessoa perdida foi salva.”

Como você sabe que foi a sua oração? Como 
você sabe que não foi a minha oração ou a oração 
de outra pessoa? Pelo menos quando esses crentes 
estavam orando por Pedro e a resposta veio, eles 
sabiam que era uma resposta à oração. Ela foi feita 
para ele.

Aqui no Sul, não é incomum ouvir as pessoas 
dizerem: “Vamos marcar um dia para nos ver.” Eles 
não querem dizer isso. Mas, eu poderia levá-los a 
sério se eles dissessem: “Ei, amigo, eu tenho alguns 
dos melhores bifes que você já viu num freezer. 
Vocês podem vir no próximo sábado às cinco e 
vamos fazer um churrasco?” Isso é especificidade.

O que você está pedindo a Deus? Se Deus fosse 
responder a sua oração, você saberia? A oração 
precisa ser focada. Ela foi para Pedro e Deus 
respondeu.
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DESCANSE NO PODER 
DA PAZ DE DEUS

Atos 12:6 diz: 

“E quando Herodes estava para o fazer 
comparecer, nessa mesma noite estava 
Pedro dormindo entre dois soldados, ligado 
com duas cadeias, e os guardas diante da 
porta guardavam a prisão.” (Ênfase minha)

Não sei se os guardas estavam dormindo, mas 
Pedro estava dormindo! Na manhã seguinte, ele 
era para ser executado e ele foi capaz de dormir. E 
ele estava dormindo tão profundamente que o anjo 
teve que cutucá-lo nas costelas para acordá-lo! 
Atos 12:7 diz:

 
E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e 
resplandeceu uma luz na prisão; e, tocando 
a Pedro no lado, o despertou, dizendo: 
Levanta-te depressa. E caíram-lhe das 
mãos as cadeias. (Ênfase minha)

Ao ler isso, pensei: como Pedro poderia dormir 
em tal crise? E Deus me ensinou três coisas:
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PEDRO NÃO ESTAVA MAIS 
COM MEDO DA MORTE

Pedro não tinha medo da morte porque tinha visto 
o Cristo ressuscitado. Eu já disse isso antes e vale a 
pena repetir aqui: um homem não está pronto para 
viver até que ele não tenha mais medo de morrer. A 
morte não traz terrores reais para um homem que 
teve um encontro salvífico com Jesus Cristo.

Se um homem que está enfrentando a morte por 
causa de sua fé pode ver através da sepultura vazia 
do Senhor para ser um com Jesus Cristo, então isso 
pode dar-lhe paz para suportar qualquer prova. O 
Senhor Jesus veio para nos livrar da escravidão do 
medo da morte (ver Hebreus 2:15).

O Apóstolo Paulo, que superou esse medo e 
descansou na paz de Deus, disse:

Porque eu já estou sendo oferecido por 
aspersão de sacrifício, e o tempo da 
minha partida está próximo. Combati o 
bom combate, acabei a carreira, guardei a 
fé. Desde agora, a coroa da justiça me está 
guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me 
dará naquele dia; e não somente a mim, 
mas também a todos os que amarem a sua 
vinda. (2 Timóteo 4:6-8)

Há uma história sobre alguns soldados que 
estavam em uma viagem para conquistar o mundo. 
Eles vieram para uma pequena ilha na costa da 
Grã-Bretanha e atracaram.

As pessoas na ilha viram o que estava 
acontecendo e começaram a fazer planos para 
defender a sua ilha. Embora eles não fossem um 
povo de guerra, eles reuniram varas, tridentes, 
ancinhos, pedras — qualquer coisa que pudessem 
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encontrar — e eles começaram a descer a colina 
para encontrar esses soldados.

Eles estavam prontos para uma luta até a 
morte. Mas o que aconteceu a seguir não foi nada 
que eles pudessem ter planejado. Em seu caminho 
para a praia, eles testemunharam os soldados 
incendiando seu barco e empurrando-o de volta 
para o oceano para queimar e afundar.

Este foi um sinal claro para os moradores se 
renderem. Você sabe por quê? Eles perceberam 
que este exército não tinha vindo para recuar, 
eles tinham vindo para conquistar ou morrer. Eles 
tinham superado o medo da morte.

PEDRO SABIA QUE O POVO DE 
DEUS ESTAVA ORANDO POR ELE

Saber que alguém está orando por mim me ajuda 
no meu ministério. Que paz, força, alegria e vitória 
sinto quando sei que o povo de Deus está orando 
por mim. Às vezes sinto que estou voando numa 
corrente de ar, e sei que é por causa das orações 
do povo de Deus.

Pedro sabia que essas pessoas estavam 
bombardeando o céu por ele e essa é a razão pela 
qual ele estava dormindo. Ele também estava ciente 
da presença de Deus porque sabia que a Bíblia diz: 
“Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda 
não tosquenejará” (Salmo 121:3). 

Ouvi falar de um homem que estava em crise 
e ele pensou sobre esse versículo da Escritura. Ele 
disse: “Bem, Senhor, não há necessidade de nós 
dois ficarmos acordados a noite toda. Boa noite. Eu 
vou dormir enquanto Tu ficas acordado.”

Isaías 26:3-4 diz:
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Tu conservarás em paz aquele cuja mente 
está firme em ti; porque ele confia em ti. 
Confiai no Senhor perpetuamente; porque 
o Senhor Deus é uma rocha eterna.

Você está orando pelos outros, não apenas por 
sua libertação da aflição e da perseguição, mas 
também para ter a paz de Deus em meio à crise? 
Paulo nos desafiou a estar “Orando em todo o 
tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e 
vigiando nisto com toda a perseverança e súplica 
por todos os santos,” (Efésios 6:18).

Você está no meio de uma crise? Entregue o 
seu problema a Deus — apenas entregue-o ao 
Senhor. Não interessa quão grande ele é. Ele tem 
paz para lhe dar em troca. Paulo disse:

Não estejais inquietos por coisa alguma; 
antes as vossas petições sejam em tudo 
conhecidas diante de Deus pela oração 
e súplica, com ação de graças. E a paz 
de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará os vossos corações e os vossos 
pensamentos em Cristo Jesus. (Filipenses 
4:6-7, ênfase minha)

Os soldados pensaram que estavam guardando 
Pedro na prisão. Não. A paz de Deus é que estava 
protegendo-o. A paz de Deus havia protegido 
Pedro de todos os lados.
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REGOZIJE-SE NA MAJESTADE 
DO PODER DE DEUS

Deus perdeu as rédeas de Seu controle quando 
Tiago foi morto? Não. Deus renunciou ao Seu 
trono quando Pedro foi colocado na prisão? Não. 
Deus nunca deixou o Seu trono.

E eis que sobreveio o anjo do Senhor, 
e resplandeceu uma luz na prisão; e, 
tocando a Pedro no lado, o despertou, 
dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-
-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o 
anjo: Cinge-te, e ata as tuas sandálias. E 
ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às 
costas a tua capa, e segue-me. E, saindo, 
o seguia. E não sabia que era real o que 
estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava 
que via alguma visão. E, quando passaram 
a primeira e segunda guardas, chegaram 
à porta de ferro, que dá para a cidade, a 
qual se lhes abriu por si mesma; e, tendo 
saído, percorreram uma rua, e logo o anjo 
se apartou dele. (Atos 12:7-10)

Lembro-me da primeira vez que vi uma porta 
automática. Meu irmão e eu fomos para o centro 
da cidade e fomos até uma porta e ela se abriu. 
Voltamos para fora, caminhamos até aquela porta 
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e ela se abriu novamente. Parecia a coisa mais 
incrível que eu já tinha visto.

Bem, adivinha? Portas automáticas não são 
nada de novo! Atos 12:10 nos diz que uma porta de 
ferro “a qual se lhes abriu por si mesma;” e Pedro 
sai. Que história incrível do poder de Deus.

Mas agora quero que você perceba que depois 
que Pedro deixou a prisão, o versículo 10 nos diz: 
“e logo o anjo se apartou dele.” O anjo o levou tão 
longe e então disse: “Pedro, eu quero que você veja 
como o poder de Deus está trabalhando aqui.”

Você pode estar pensando que Deus é fraco e 
não pode fazer nada, ou que Deus não se preocupa 
e não se importa. Você pode até dizer: “Onde está 
Deus? Ele é capaz? Deus não se importa?”

Acredito que seja importante para este relato 
que a libertação de Pedro veio no último momento. 
Deus parece estar resolvendo muito vagarosamente 
a crise para Pedro. Na verdade, toda essa história é 
marcada pelo tempo disponível.

O anjo entrou, cutucou Pedro nas costelas 
e disse: “Ei, Pedro. Acorde.” Pego no meio de um 
sono profundo, sem dúvida Pedro estava um pouco 
grogue e talvez se perguntasse que horas eram. O 
anjo o exortou: “vamos, filho, e levante-se.” Talvez 
Pedro tenha respondido: “que horas são?” E o anjo 
disse: “Não importa que horas são, estamos fazendo 
uma fuga de prisão. Agora, calce suas sandálias e 
vista seu casaco.” Se você está fazendo uma fuga de 
prisão, você se veste enquanto sai?

Então, não há sentido de correr para um 
canto, esgueirando-se em torno de uma parede, 
em seguida, correndo para outro canto e na ponta 
dos pés passando por outro guarda armado. 
Eles simplesmente saíram. Todo soldado estava 
dormindo ou fora de si. Todos os portões trancados 
se abriram. E então o anjo o deixou. Parecia ser 



21

apenas um passeio noturno de lazer fora da prisão 
de segurança máxima!

Aqui está o que aconteceu a seguir em Atos 
12:11-19:

E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei 
verdadeiramente que o Senhor enviou o 
seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e 
de tudo o que o povo dos judeus esperava. 
E, considerando ele nisto, foi à casa 
de Maria, mãe de João, que tinha por 
sobrenome Marcos, onde muitos estavam 
reunidos e oravam. E, batendo Pedro à 
porta do pátio, uma menina chamada 
Rode saiu a escutar; E, conhecendo a voz 
de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, 
correndo para dentro, anunciou que Pedro 
estava à porta. E disseram-lhe: Estás 
fora de ti. Mas ela afirmava que assim 
era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro 
perseverava em bater e, quando abriram, 
viram-no, e se espantaram. E acenando- 
-lhes ele com a mão para que se calassem, 
contou-lhes como o Senhor o tirara da 
prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos 
irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. 
E, sendo já dia, houve não pouco alvoroço 
entre os soldados sobre o que seria feito 
de Pedro. E, quando Herodes o procurou e 
o não achou, feita inquirição aos guardas, 
mandou-os justiçar. E, partindo da Judeia 
para Cesareia, ficou ali. 

Acho incrível que foi mais fácil para Pedro sair 
da prisão do que entrar naquela reunião de oração. 
Se o Senhor pôde abrir uma porta de prisão, você 
não acha que Ele poderia fazer com que a porta 
da casa de Maria também se abrisse? Aqui está 
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uma lição sobre a oração: A oração nunca é uma 
desculpa para a preguiça. Devemos continuamente 
buscar o Senhor pelo que Ele quer que façamos, e 
então fazer.

Devemos orar a Deus pelo pão diário, mas 
também devemos sair e pegar o pão. A Bíblia 
diz: “se alguém não quiser trabalhar, não coma 
também”(2 Tessalonicenses 3:10b). Você não ama 
o equilíbrio da Palavra de Deus? Não havia como 
Pedro abrir aquele portão da prisão, mas havia 
uma maneira de Pedro abrir o portão para a casa 
de Maria.

Talvez não possamos transformar água em 
vinho, mas podemos encher potes de barro. Talvez 
não possamos ressuscitar Lázaro dos mortos, mas 
podemos tirar-lhe suas roupas e faixas com que 
fora sepultado.

Agora, na última parte de Atos 12, lemos:

E num dia designado, vestindo Herodes as 
vestes reais, estava assentado no tribunal 
e lhes fez um discurso. E o povo exclamava: 
Voz de Deus, e não de homem. E no mesmo 
instante feriu-o o anjo do Senhor, porque 
não deu glória a Deus e, comido de bichos, 
expirou.

Herodes é morto por causa de sua arrogância 
e orgulho e é comido por vermes. É uma coisa 
horrível, mas você vê a mão oculta de Deus em 
tudo isso, porque no versículo seguinte você lê: 
“E  a palavra de Deus crescia e se multiplicava.” 
(Atos 12:24)
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LEMBRE-SE DESSAS COISAS

Se você está em uma situação e Deus não o livra, 
lembre-se de que Ele não entregou Tiago não foi 
porque Ele não pôde. Se Deus está trabalhando 
de uma maneira que você não pode ver, isso não 
significa que Deus não está trabalhando. Se parece 
que o mal está tendo sucesso, lembre-se de que o 
sucesso do mal é apenas temporário.

Woodrow Wilson disse uma vez: “Prefiro 
fracassar temporariamente com uma causa que, 
em última análise, terá sucesso do que ter sucesso 
temporariamente com uma causa que deve, em 
última análise, fracassar.”

Aqui estão quatro coisas para lembrar:

1. Não exija entender. Você nunca vai entender
2. Lembre-se do recurso da oração.
3. Coloque seus olhos em Deus e descanse em 

Seu amor.
4. Espere que o poder de Deus se mova em Seu 

próprio tempo e à Sua maneira.

Ele é o Cristo de todas as crises.

A oração nunca é uma desculpa 
para a preguiça. Devemos 
continuamente buscar o 
Senhor pelo que Ele quer 

que façamos, e então fazer.



APELO

Meu amigo, você já entregou a sua vida ao Senhor 
Jesus Cristo? Você tem certeza que se morrer 
neste momento, você irá direto para o céu? Se não, 
por favor, deixe-me lhe dizer como você pode ser 
salvo, na autoridade da Palavra de Deus.

ADMITA SEU PECADO
Primeiro, você precisa entender e admitir que você 
é um pecador. A Bíblia diz: “... Não há um justo, 
nem um sequer.” (Romanos 3:10). “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). O pecado é uma ofensa contra 
Deus que carrega uma penalidade séria: “Porque o 
salário do pecado é a morte [separação eterna do 
amor e misericórdia de Deus], mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23).

ABANDONE SEUS ESFORÇOS
Segundo, você deve abandonar qualquer esforço 
para se salvar. Se pudéssemos nos salvar, a morte 
de Jesus seria desnecessária! Mesmo a “adoção 
de uma religião” não levaria você para o céu. A 
Bíblia diz que “... não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua [de Deus] 
misericórdia, nos salvou, ...” (Tito 3:5). Salvação é 
pela graça de Deus, “Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie;” (Efésios 2:8-9).



RECONHEÇA O PAGAMENTO DE CRISTO
Terceiro, você deve crer que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, morreu por seus pecados. “Mas Deus prova 
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, ...” (Romanos 5:8). Isso significa que Ele 
morreu em seu lugar. A sua dívida de pecado foi 
paga pelo sangue de Jesus Cristo, o qual “... nos 
purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7).

ACEITE CRISTO COMO SEU SALVADOR
Quarto, você precisa colocar a sua fé somente em 
Jesus Cristo para a sua salvação. “Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31). A salvação 
é um presente de Deus para você! “... , mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 6:23). “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12).

Ore de coração esta simples oração:

Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu 
sei que Tu me amas e quer me salvar. Eu sei 
que não posso me salvar. Jesus, eu creio que 
Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz 
para pagar por meus pecados. Eu creio que 
Deus Te ressuscitou dos mortos. Eu agora 
abandono os meus pecados, e pela fé, recebo-
Te como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus 
pecados e salve-me, Senhor Jesus. Em Teu 
nome eu oro, Amém.

Se você fez esta oração hoje, por favor, entre 
em contato nos informando sobre a sua decisão 
no endereço localizado atrás deste livreto. Então, 
procure uma igreja cristã perto de sua casa que 
honre a Cristo e creia na Bíblia. Vá até o pastor 
dessa igreja e diga a ele o que Deus tem feito em 
você. Ele vai se alegrar com você, e nós também!
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