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ESTUDO 43: COMO ATRAIR A MANIFESTAÇÃO DO PODER DE 

DEUS 

Ef 3.20: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que 

pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.  

 

Se fizermos uma pesquisa em nossas Igrejas sobre os textos bíblicos 

preferidos, que nossos irmãos sabem de cor, certamente o texto acima será 

muito citado. Nos faz muitíssimo bem pensar em como o nosso Deus é 

poderoso. Porém, há um detalhe no texto que precisa ser reconhecido. Este 

Poder de Deus precisa atuar em nossas vidas. De que adianta saber que Deus 

é todo-poderoso se este Poder não está presente em nós? Vamos estudar 

sobre como atrair este Poder de Deus para nossas vidas. 

1º. É PRECISO ARREPENDER-SE E DEIXAR O PECADO.  O pecado tem 

como consequência fazer separação entre nós e o nosso Deus. Eis o que 

registra o livro do profeta Isaías: O braço do Senhor não está tão encolhido que 

não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas 

maldades separaram vocês do seu Deus; os seus pecados esconderam de 

vocês o rosto dele, e por isso não os ouvirá. (Is 59.1-2). Observe que o profeta 

afirma que Deus tem um braço poderoso... mas os pecados “separam” e 

“escondem” o rosto e Deus. Arrependimento é a condição para vencer este 

impedimento chamado pecado (I Jo 1.9). 

2º. É PRECISO VENCER A INCREDULIDADE. Em Mateus 13.55-58, temos o 

relato de que em Nazaré, na Galiléia, Jesus causou escândalo junto às 

pessoas que o ouviram apresentar-se como Messias na Sinagoga. Eram 

pessoas que conheciam seus familiares e sabiam que Ele, Jesus, era filho de 

Maria e de José. Exatamente por conta da incredulidade deles, a Bíblia afirma 

no verso 58 que Jesus realizou poucos milagres em Nazaré. Incredulidade é 

uma barreira à manifestação do poder de Deus.  



3º. É PRECISO SER CURADO DE TODA AMARGURA. Em Atos 8.9-23, 

temos uma história muito interessante, de como Pedro e João lidaram com um 

homem chamado Simão, que era samaritano. Através do ministério de Filipe, 

muita gente creu em Jesus em Samaria. Foi quando os apóstolos Pedro e João 

foram enviados para impor as mãos sobre os novos discípulos. Quando os 

apóstolos oravam, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Vendo o Poder 

de Deus atuando através dos apóstolos, Simão ofereceu dinheiro aos 

apóstolos para ter o Poder que eles tinham. A partir do verso 20, temos a 

resposta contundente de Pedro que com veemência rejeitou a proposta de 

Simão.  

Pedro foi enfático: Você não tem parte nem direito algum neste ministério 

porque o seu coração não é reto diante de Deus. (v. 21) Pois vejo que você 

está cheio de amargura e preso pelo pecado. (v. 23). Deus revelou a Pedro que 

havia má intenção no coração de Simão. Deus resiste a derramar do Poder 

dEle em pessoas de coração maligno. Mas Pedro viu também que a alma de 

Simão estava enlaçada por amargura. Amargura é um sentimento que surge 

quando deixamos de perdoar alguém que nos feriu. Hebreus 12.15 é um dos 

textos bíblicos que explicam a dimensão de tormento que a amargura causa a 

uma pessoa. E o único meio de vencer a amargura é perdoando de verdade a 

quem nos feriu. 

CONCLUSÃO: Deus é muitíssimo poderoso. Tão poderoso que pode fazer 

infinitamente mais do que aquilo que você tenha imaginado pedir a Ele. Porém, 

para que este Poder se manifeste em sua vida é necessário remover os 

obstáculos. Arrependimento. Incredulidade. Amargura. São obstáculos que 

precisam ser removidos de sua vida hoje. 

Ore com as pessoas e ajude-as a removerem um a um estes obstáculos. Dê 

oportunidade aos novos de se entregarem a Jesus como Senhor e Salvador. 

Na unção para ser pai de multidões, 

Ap. Paulo R. Petrizi – julho 2012.  

 

 



 


