
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 

Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levanta depressa, aperte o cinto, calce as sandália s, põe a capa e segue-me!  
Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. em 26 de Julho de 2020. 
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Por Ivaldo Teles 

 

TEXTO: Atos 12: 5-8 

 

 

Naqueles tempos, a Igreja era perseguida e para tentar conter o avanço da propagação do evangelho de Cristo, o rei 

Herodes havia mandado prender alguns líderes da Igreja para maltratá-los (v1). 

Assim quem Tiago foi preso, Herodes sem demonstrar dó ou piedade, mandou matá-lo a fio de espada (v.2).  

Vendo que muitos aprovaram a brutal e repugnante atitude, Herodes prosseguiu prendendo também a Pedro (v.3). 

O plano maligno era apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa afim de que o show de horrores continuasse (v.4). 

Mas, a bíblia diz que havia oração incessante a Deus por parte da Igreja a favor da libertação de Pedro (v.5). 

Enquanto Herodes aguardava o dia amanhecer para apresentar Pedro ao povo para matá-lo, um anjo do Senhor veio 

no meio da noite, iluminou a prisão e tocou a Pedro despertando-o do sono dizendo: Levanta-te depressa!  

As correntes que prendiam a Pedro caíram-lhe das mãos, e agora ele estava livre (v.7). 

Muitas vezes em nossas vidas, nos encontramos diante de situações onde tudo parece estar absolutamente perdido. 

Assolados pela desesperança, nos prostramos totalmente com razões de sobra para desistir. 

Mas hoje, o Senhor te encontrou e te diz em alto e bom som as palavras que disse a Pedro:  

Levanta-te depressa, aperte o cinto, calce as sandálias, põe a capa e segue-me! (v7 e 8). 

Vejamos com mais detalhes o que isto significa:  
 

1. Cinto: O cinto nos fala de firmeza. Diferentemente dos dias de hoje, os homens daquela época usavam 

vestidos. O cinto deveria, portanto ser bem apertado e ajustado ao vestido, para que o homem não 

tropeçasse ao andar ou correr.  

Ouça, quando o diabo quer paralisar sua vida, a primeira coisa que ele tenta roubar de você é o seu cinto, ou 

seja, a sua firmeza. O quão firme você está? Deixar de frequentar cultos presenciais te enfraqueceu? 

Quando os problemas se avolumam em nossas vidas, tendemos a fraquejar perdendo a firmeza em Deus.  

Ouça hoje a voz de Deus te dizendo: Levanta-te depressa e aperte o cinto. Hoje o seu cinto será restituído.  

Ele vai lhe dar firmeza e restaurar suas forças de forma que nada nem ninguém possam impedir você de 

avançar! Levanta-te depressa e aperte o cinto! Fique firme no Senhor aconteça o que acontecer. 
 

2. Sandália: A sandália ponta para a nossa perseverança. Pedro estava descalço na prisão.  

O que isso significa? Naquele tempo as estradas que não eram pavimentas eram cheias de pedras 

irregulares. Por isso, se você não estivesse devidamente calçado com sandálias, você seria obrigado a seguir 

a caminhada bem devagar. Descalço você fica limitado e não consegue andar rápido, além disso, é apenas 

questão de tempo até que você pare!  

        Infelizmente, muita gente diminuiu o ritmo da obra! Muitos estão paralisados porque ficaram descalços.  

Hoje Deus está te dizendo: Levanta-te depressa: Calce as sandálias porque você ainda vai muito longe!  

Hoje você vai voltar a correr! Sua jornada não acabou ainda, falta muito terreno para você conquistar.  
  

3. A capa: A capa aponta para o revestimento do Espírito Santo.  Onde quer que você esteja ou vá você estará 

sempre no poder do Espírito Santo. A capa impede que a frieza espiritual se instaure na sua vida!  

Sem a capa você fica desprotegido do frio da noite. Sua temperatura começa a baixar e você começa a ficar 

com a temperatura do ambiente que você está. Se o ambiente está quente você fica quente, se o ambiente 

está frio você fica frio. Tem gente que é assim. Se ele está no culto ele está pegando fogo, mas quando ele 

sai do contexto da vida da igreja ele começa a ter a temperatura do mundo. Por isso precisamos da capa!  

Se o diabo estava pensando que essa pandemia ia esfriar você ao ponto de matar sua liderança, de matar 

seu ministério, se enganou. Levanta depressa e vista a capa, tem revestimento do alto para você!  

Hoje Deus tem um revestimento de poder para sua vida! Nada e nem ninguém poderá nos impedir de 

avançarmos, pois nós nos levantamos no poder e na autoridade do Espírito Santo para fazer coisas 

extraordinárias nesse tempo. Pedro estava vestido na prisão, mas quando ele colocou a capa ele foi 

revestido do Poder de Deus. Portanto, levanta-te depressa, põe a capa e segue-me. 

 
Questões para o compartilhamento: 

 

a) O cinto nos fala de firmeza. O que você diria a alguém que não está firme em Deus? Compartilhe! 

b) A sandália nos fala de perseverança. O que você diria a alguém que não é perseverante em Deus? Compartilhe! 

c) A capa nos fala do revestimento com o Espírito Santo. Que conselhos você daria a alguém que esfriou na fé? 
 

• Sugestão de Quebra-Gelo:  Conte como está sendo a sua experiência de assistir aos cultos On-line? 


