
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INTREPIDEZ 

Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, 

maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13 

Intrepidez está relacionado a: (Coragem), (Firmeza inabalável no perigo), (Valentia), (Ousadia), (Bravura)! 

Este capitulo fala a respeito de Pedro e Joao, pescadores sem instrução, sem formação, sem muito “tato” que 

falavam com autoridade e logo os lideres do povo observavam que eles haviam estado com Jesus.  Uma pessoa 

que realmente esteve com JESUS é mudada tem que haver alguma mudança! É Impossível ter um contato com 

Jesus e continuar da mesma forma,  

 

Se você esta realmente com Jesus, sua mudança vai ser notório. As pessoas vão olhar e vão falar: Olha só o 

fulano, o que esta acontecendo com ele(a)? Ele(a) era um nada sem futuro, olha como esta diferente agora 

parece que virou alguém! Ai o outro vai falar: É o casamento!? É o novo emprego!? Foi promovido?! Mas 

Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo 

para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1:27 Que serviço, casamento, que nada, ele começou a andar com 

JESUS por isso ele foi promovido por isso ele casou ELE ESTEVE COM JESUS ISSO É CERTO. 

 

Como pode, Pedro e Joao iletrados falando daquela forma o que aconteceu? O que aconteceu de fato, é que eles 

haviam estado com JESUS... Quando há um contato com JESUS, Deus faz de um estilingue uma arma LETAL 

de gigante! Deus faz de um Medroso como Gideão, um Valente de GUERRA, faz de um inseguro Moises, um 

libertador do povo, Faz de um Lazaro (defunto), Um Ressuscitado! Não importa o que você é, DEUS vira a tua 

sorte, basta apenas estar com JESUS! 

 

Tem pessoas andando com Medo, Não ande com medo, ande com CRISTO! Tem pessoas que anda aflito, 

apreensivo, angustiado, traumatizado... Digo que você está precisando andar com JESUS. Todos a sua volta vão 

perceber e você muito mais, que você se tornou Outra pessoa! 

 

Muitos misturam em estar na Igreja, com estar com Jesus! Olhamos para muitos que “estão” na Igreja, porém 

não andam com Jesus. Quando eu ando com JESUS eu me torno a IGREJA! Você vai falar diferente, você vai 

agir diferente, as pessoas vão notar, o mundo vai perceber que com certeza você esteve com Jesus. 

 

As pessoas que estiveram com o Pastor, ou com o líder não mudam em nada! É por isso que pastores e lideres 

as vezes se frustram! Só mudam aqueles que ouvem os pastores, lideres e amigos sobre JESUS  e resolvem 

andar com Ele, Pedro e Joao estavam diferente não por que ouviram falar de Jesus mais sim por que estiveram 

com Ele. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e 

indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. 

 

Precisamos de intrepidez, audácia... Deixar que o Espirito Santo de DEUS transforme as nossas vidas. Para que 

todos que estão ao nosso redor, reconheçam que de fato, estamos andando com JESUS! 

 

Você sabia que as pessoas a medida que começam a andar com outra pessoa, começa pegar os trejeitos? 

Sotaques? Risos? Gestos? Olha que até mesmo a forma de pensar, pelo simples fato de andar JUNTO! Agora 

me diz algo, você está andando com quem? Pois os nossos trejeitos (caráter) denuncia com quem realmente 

andamos! 

 

Estudos mostram que até mesmo a criança quando é adotada ela pega caraterísticas físicas dos pais adotivos, 

por convivência! O que você já pegou de característica de JESUS? Tenha coragem de viver para CRISTO! Não 

apenas de palavras, de post de sites de Relacionamentos, de frases bonitas, Mais sim de dentro de você! ISTO 

SIM É INTREPIDEZ! 
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