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Atraindo o Sobrenatural de Deus 
 

Atos 16:25-34  

 
Introdução: os dez versículos que formam a base da nossa meditação dessa semana 
relatam um episódio tremendo vivido por Paulo e Silas, numa cidade chamada Filipos. A Bíblia 
conta que eles foram parar na prisão vítimas da ganância de homens que exploravam uma 
jovem possessa por espírito adivinhador, que fora libertada pela autoridade do nome de Jesus 
(16-24). Como os senhores da menina endemoninhada viram que não teriam mais lucro com 
ela, levantaram-se contra Paulo e Silas, levando-os à presença das autoridades, e os acusaram 
de perturbarem a ordem com costumes judaicos. A multidão se levantou contra eles, e, assim, 
foram açoitados e lançados na prisão.  

 
O que mais chama a atenção nesse episódio é que ambos, mesmo diante da injusta 
perseguição, são encontrados orando e cantando por volta da meia-noite. É exatamente o 
que narra o versículo 25: “por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam 
louvores...” Olhando por esse ângulo, entendemos que, em meio à tribulação, quando há 
oração e louvores nos lábios do povo de Deus, certamente haverá intervenção divina. No 
estudo de hoje, veremos como é importante contar com o sobrenatural de Deus, veremos, 
também, o que acontece quando o sobrenatural de Deus é atraído pelo seu povo, por meio 
dos louvores e das orações: 

 
1. As prisões são destruídas – o versículo 26 diz que “de repente sobreveio tamanho 

terremoto que sacudiu os alicerces da prisão...”. Existem muitas estruturas espirituais e 
psicológicas que prendem o ser humano, são verdadeiros cárceres existenciais. São vidas que 
estão presas à falta de perdão, presas ao ressentimento, à decepção, etc. Muitos estão 
dominados pela amargura, outros vivem deprimidos, volta e meia uma tristeza profunda vem 
assolar o coração. O mais interessante é que a pessoa pode até gozar da liberdade de ir para 
onde quiser, o seu corpo está livre, mas o seu espírito e a sua alma estão presos. Ela está presa 
por dentro, ainda que possa fazer o que quiser, o sentimento da sua alma diz que ela está num 
cárcere. 

 
Quando o sobrenatural de Deus se manifesta as estruturas emocionais e espirituais que 
prendem o ser humano são abaladas e destruídas. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e 
cantavam para Deus, louvor e oração fazem com que Deus responda de forma sobrenatural, 
abalando as prisões, destruindo as estruturas que nos amarram, e nos colocando em liberdade. 

 
2. As portas são abertas – o versículo 26 também diz que “abriram-se as portas;...”. O 

mundo no qual vivemos tem portas. Muitas vezes nos deparamos com portas que estão 
fechadas, impedindo o nosso progresso, obstruindo o acesso às nossas metas. Temos que 
entender que para alcançarmos os nossos objetivos, não basta o nosso esforço, necessitamos 
também do sobrenatural de Deus. Quantas vezes, mesmo sendo aplicados e diligentes, não 
conseguimos atingir os nossos alvos. A impressão que temos é que estamos batendo numa 
muralha resistente e intransponível. Este é o momento certo de provar do sobrenatural de 
Deus que abre portas, que desobstrui acessos, que pavimenta caminhos, que reconstrói 
estradas.  
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Dedique-se à oração e ao louvor e você verá as portas que estão fechadas na sua vida serem 
abertas. Todo bloqueio maligno será destruído, toda estrutura que impede o seu acesso à vida 
abundante de Deus cairá por terra. Tudo o que está obstruindo o fluir do Espírito será liberado 
porque a ação sobrenatural de Deus desimpedirá os caminhos. 
 

3. A bênção alcançará os que estão próximos a nós – ainda no versículo 26 
encontramos mais um aspecto importante: “...; soltaram-se as cadeias de todos”. Essa 
informação é tremenda. Veja que Paulo e Silas estavam presos com outros homens, suas 
orações e seus louvores atraíram a manifestação de Deus, porém, mesmo aqueles que 
estavam ali sem ter consciência de Deus foram atingidos e postos em liberdade. A Bíblia não 
diz que caíram somente as cadeias de Paulo e de Silas, mas caíram as cadeias de todos.  

 
Isso nos leva a crer que, ao atrairmos o sobrenatural de Deus, todos os que estão à nossa volta 
serão afetados pela ação de Deus. Creia que a sua família, o seu ambiente de trabalho, os seus 
vizinhos, serão atingidos pelo sobrenatural de Deus por intermédio da sua vida. A resposta de 
Deus ao seu clamor e louvor desencadeará um processo de libertação na vida de todos os que 
estão perto de você. 

 
4. Você crescerá em autoridade diante das pessoas – o versículo 29 diz que o 

carcereiro pediu uma luz e entrando no cárcere “trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas”.  
Quando o sobrenatural de Deus se manifesta em nossa vida, crescemos em autoridade diante 
das pessoas. Paulo e Silas eram apenas mais dois prisioneiros, como tantos outros, para aquele 
carcereiro. Porém, depois do grande terremoto (isto é, do sobrenatural de Deus provocado 
pelas orações e louvores), ele entrou na presença dos homens de Deus e se prostrou, 
reconhecendo a autoridade espiritual dos servos de Jesus.  

 
O sobrenatural de Deus na sua vida fará com que aqueles que não lhe consideram, vejam o 
poder Deus na sua vida e você, de uma simples pessoa humilhada no fundo de um cárcere, 
passe a ser respeitado. Dessa forma, você se tornará a resposta de Deus para as pessoas, assim 
como Paulo e Silas se tornaram a resposta para o carcereiro de Filipos. 

 
5. Você dará muitos frutos para Deus – os versículos 32 e 33 relatam que o carcereiro e 

toda a sua casa ouviram o Evangelho, receberam a salvação e naquela mesma noite foram 
batizados nas águas. Quando o sobrenatural vindo da parte de Deus se manifesta em nossa 
vida, situações adversas são transformadas em colheitas abençoadas. 

 
Portanto, busque o sobrenatural de Deus e a sua vida produzirá muitos frutos para a glória do 
Senhor. Ele usará você para salvar famílias inteiras, pois, quando há louvor e oração também 
haverá salvação na vida dos outros. Então, disponha-se a orar e louvar a Deus, por mais difícil 
que seja a situação, e veja a mão sobrenatural do Senhor agir em seu favor.  


