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Poder para testemunhar 

“Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da 
ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça” 
(Atos 4: 33). 

Os apóstolos de Jesus, antes temerosos e trancafiados no cenáculo, 
agora destemidamente anunciavam o evangelho. Em poucas semanas depois 
do dia de Pentecostes, à igreja foram acrescentadas quase oito mil almas. 
Nem mesmo em tempos mais recentes se ouviu ou viu um crescimento tão 
vertiginoso de uma igreja, principalmente formada por pessoas genuinamente 
convertidas ao evangelho.  

Ao examinarmos as Escrituras, verificamos que o segredo desse 
estrondoso crescimento da igreja primitiva está no texto que encima esta 
devocional: o poder de Deus na vida daqueles irmãos!  

Foi no poder de Deus que, no dia de Pentecostes, eles pregaram a 
uma multidão formada por Partos e Medos, Elamitas e os que habitavam na 
Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Asia, Frígia e Panfília, Egito e 
partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como 
prosélitos, além de Cretenses e Árabes. (Atos 2:9 a 11a).  

Isto desconcertou e deixou perplexos aqueles que os ouviam, pois 
aqueles galileus estavam falando em diversos idiomas e dialetos específicos 
e difíceis, algo extremamente incomum, mesmo nos dias de hoje. “Estavam, 
pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede! Não são, porventura, galileus 
todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em 
nossa própria língua materna” (Atos 2:7-8). 

Foi no poder de Deus que Pedro e João, como vimos na devocional de 
ontem, curaram um coxo de nascença na porta Formosa do templo quando 
subiam para a oração da hora nona. Eles devem ter agido naturalmente 
oferecendo àquele mendigo a única coisa que dispunham: a misericórdia e a 
graça de Deus em seu favor! 

Foi no poder de Deus que, ousadamente, Pedro e João se recusaram a 
obedecer ao sumo sacerdote Anás, e a Caifás, a João e Alexandre e a toda a 
linhagem dos sacerdotes que expressamente os proibiram de anunciar a 
Jesus, ao serem presos pelos Saduceus e o capitão do Templo. “pois nós não 
podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos” (Atos 4:20). 

Foi no poder de Deus que a igreja se dispôs a repartir seus bens com 
aqueles que nada ou pouco tinham, sendo que nesta ocasião a Pedro foi 
revelada uma trama urdida por um casal que se propôs a enganar o Espírito 
Santo e foram fulminados num raro caso de juízo instantâneo nas páginas do 
Novo Testamento. 

Foi no poder de Deus que Estevão, corajosamente, testemunhou 
àqueles que viriam a ser seus algozes e lhes apresentou uma vibrante 
mensagem que certamente calou profundamente no coração de um mancebo 
chamado Saulo, que depois, ao ser confrontado pelo próprio Senhor Jesus, 



 
sabia muito bem que quem falava com ele era o Jesus ressurreto, anunciado 
por Estevão. 

Será sempre no poder de Deus que a igreja do Senhor caminhará 
neste mundo. Nestes tempos de Pandemia, mais do que nunca as portas do 
inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Memorial Batista continuará a 
sua trajetória como uma igreja viva para o Deus vivo, pois pelo Seu poder 
está presente nos lares de Brasília e do mundo, levando a preciosa semente 
do evangelho e sendo uma agência do reino de Deus transformando vidas. 

 

  

 


