CONECTE-SE ÀS NUVENS
TEXTO: Atos 9:32-43
32 Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida.
33 Ali encontrou um paralítico chamado Enéias, que estava acamado fazia oito anos.
34 Disse-lhe Pedro: "Enéias, Jesus Cristo vai curá-lo! Levante-se e arrume a sua cama".
Ele se levantou imediatamente.
35 Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor.
36 Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se
dedicava a praticar boas obras e dar esmolas.
37 Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num
quarto do andar superior.
38 Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava
em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe: "Não se demore em vir até nós".
39 Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior.
Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas
que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas.
40 Pedro mandou que todos saíssem do quarto; depois, ajoelhou-se e orou. Voltandose para a mulher morta, disse: "Tabita, levante-se". Ela abriu os olhos e, vendo Pedro,
sentou-se.
41 Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as
viúvas, apresentou-a viva.
42 Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor.
43 Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado
Simão.
INTRODUÇÃO:
 O avanço tecnológico dos últimos anos tem sido um fator surpreendente. Se
voltarmos a meados dos anos 90, o acesso a computação e consequentemente a
internet era algo restrito e poucos tinham acesso a informação.
 O tempo passou e hoje, em 2018, vemos pessoas acessando a internet e suas
informações não apenas por meio de computadores, mas por seus tablets,
smartphones e outros.
 Diante desta realidade nasce o que conhecemos como "COMPUTAÇÃO NAS
NUVENS", uma forma de armazenamento mais amplo, nos levando a percepção que
aqueles que fizeram o uso de disquetes, CDs e até mesmo DVDs já fazem parte de
uma outra geração.
 Definição de “Computação nas Nuvens”: O conceito de computação em nuvem
(em inglês, cloudcomputing) refere-se à utilização da memória e das capacidades de
armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e
interligados por meio da internet, seguindo o princípio da computação em grade.
 O armazenamento de dados é feito em serviços que poderão ser acessados de
qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação
de programas ou de armazenar dados. O acesso a programas, serviços e arquivos
é remoto, através da internet - daí a alusão à nuvem. O uso desse modelo (ambiente)
é mais viável do que o uso de unidades físicas.

 Hoje convido você para uma "viagem pelas nuvens", não de forma digital, mas sim,
de uma maneira que você experimente uma vida excelente, extraordinária e
ilimitada.
 O paralelo que desejamos traçar é o de levar você a uma conexão plena com o céu,
para que desta forma sua vida torne-se algo tão sublime e transformador como vimos
no exemplo da vida de Enoque.
 É tempo de trazer o céu à Terra!
 Podemos viver uma vida plena e crescente quando seguirmos os princípios
estabelecidos pela fé em Deus.
PARA ESTABELECER EXTRAORDINÁRIAS CONEXÕES EM SUA VIDA:
1. ATUALIZE SEU PERFIL NAS REDES SOCIAIS: v. 33
 “Ali encontrou um paralítico chamado Enéias, que estava acamado fazia oito anos.”
 RELACIONAMENTOS SÃO COMO CHAVES, ELES SEMPRE ABRIRÃO PORTAS
DE NOVOS HORIZONTES EM NOSSAS VIDAS!
 Fomos criados para os relacionamentos.
 Não devemos fugir deles, mas sim correr para eles!
 Uma vida plena passa pelo fato de desenvolvermos relacionamentos que nos
permitam crescer e aprender com estes ambientes e conexões.
 Suas amizades são do tipo que abrem ou fecham caminhos?
 Seus verdadeiros amigos são pessoas reais que emprestam seus ombros ou
fakes que apenas te curtem em fotos com poses bonitas?






Deus anda em 3 (Pai, Filho e Espírito Santo);
Noé foi salvo com sua família;
O povo de Israel é formado por meio de 12 filhos de Jacó;
Davi tinham seus 300 valentes;
Jesus andava com 12 discípulos.

 Do início ao fim da história, não existe capítulo na Bíblia que tenha um foco que não
abençoe o coletivo.
 Dizer que vive a Bíblia sem viver em comunidade é falsidade e mentira.
 “Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro.” (Prov. 27:17).
 “Para viver em sucesso na sua vida, escolha bem os livros que irá ler e as amizades
que você vai desenvolver.” (Russel Shedd).
2. FAÇA UM DOWNLOAD CONTÍNUO DE FÉ: v. 34
 “Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo vai curá-lo! Levante-se e arrume a sua cama.
Ele se levantou imediatamente.”
 A VIVÊNCIA DA FÉ TRANSFORMA PERGUNTAS EM RESPOSTAS, DÚVIDAS
EM CERTEZAS. APENAS CREIA E ENTÃO VENÇA!

 "Ele se levantou imediatamente" = Uma atitude de ousadia e fé! Havia riscos de
ele cair? Aos olhos humanos naturais, possivelmente sim. Porém, a verdadeira fé
sempre será estimulada e florescerá em um ambiente de alto risco.
 Como receber mais fé em sua vida?
a) Desenvolva a cultura de oração; “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas
em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos
a Deus.” Filipenses 4.6
b) Discipline-se em conhecer mais da vontade de Deus; “Não me afastei dos
mandamentos dos seus lábios; dei mais valor às palavras de sua boca, do que ao
meu pão de cada dia.” Jó 23.12
c) Maximize sua sensibilidade espiritual por meio do jejum. “Por isso me voltei
para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e
coberto de cinza.” Daniel 9.3
 O desenvolvimento e maturidade de nossa fé toca o coração de Deus.
 A Bíblia nos alerta que sem fé é impossível agradar a Deus, nunca haverá real
conquista sem um posicionamento claro de fé.
 “Não precisa se preocupar com catástrofes, nem com imprevistos, nem com o dia do
juízo que atinge os maus, pois o Eterno está com você: ele o manterá são e salvo.”
Provérbios 3.25-26
3. AJUSTE O GPS PARA UMA NOVA ROTA: v: 38
 “Lida ficava perto de Jope, e, quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava
em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós.”
 Uma das grandes vantagens com o avanço tecnológico está ligado a facilidade de
localização por meio de GPS e sites de mapas que geram rotas principais,
alternativas e até mesmo possível melhor caminho para se chegar a algum lugar.
 Vemos neste belo texto que a questão geográfica é uma preocupação antiga, mas o
meu desejo é despertar em você não a intenção em criar novas ferramentas para
melhores caminhos, mas sim, te levar ao entendimento que antes do lugar físico,
vem o propósito de Deus que nos dá força e constância para prosseguir e avançar.
 UM MAPA GEOGRÁFICO TE LEVA PARA ALGUM LUGAR, ENQUANTO UM
PROPÓSITO TE LEVA AO SEU VERDADEIRO DESTINO!
 Investimento de tempo do Brasileiro:
a) Oito horas em média é o tempo de trabalho diário de grande parte dos brasileiros;
b) Sete horas em média é o tempo de sono de brasileiros em grandes capitais;
c) Cinco horas por dia usando a internet durante a semana;
d) Quatro horas e 30 minutos por dia nos dias de semana assistindo à TV;
e) Quatro livros por ano é a média de leitura do brasileiro.
 Quanto tempo você tem investido nos sonhos que Deus já te deu? Com base
nestes dados apresentados, você tem sido um brasileiro comum ou já
consegue viver acima da média?

 Ao encontrarmos e vivermos por um propósito o senso de valorização de nosso
tempo e agenda ganhará uma nova perspectiva.
 Viver o céu na terra é trazer também a agenda de Deus para as nossas vidas!
 “Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.”
Provérbios 16.3
4. OUSE VIVER SEMPRE CONECTADO EM BANDA LARGA: v. 40a
 “Pedro mandou que todos saíssem do quarto; depois, ajoelhou-se e orou.”
 QUEM SE CONECTA A DEUS PELA ORAÇÃO NÃO PERDE O SINAL POR MEIO
DA MURMURAÇÃO E ANSIEDADE.
 Você já imaginou viver em uma cidade onde em todos os cantos exista a melhor
conexão do mundo?
 No Reino e na vida com Deus, isso deixa de ser uma imaginação e se torna uma
realidade quando nossas orações se tornam a maior prioridade de nossas vidas.
 “Orar é subir com asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro, habitado
por Deus. É entrar na casa do tesouro do Senhor e fartar-se de uma fonte
inesgotável.” Charles H.Spurgeon
 O resultado daquela oração:
 “Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e,
vendo Pedro, sentou-se.” Atos 9.40b
 QUANDO UMA ORAÇÃO SINCERA CHEGA AOS CÉUS UMA REPOSTA
PODEROSA TOCA A TERRA!
5. PREPARE-SE PARA AS ATUALIZAÇÕES: v. 42
 “Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no
Senhor.”
 “O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos
de Deus.” C. S. Lewis
 VIVER EM RENDIÇÃO É A ÚNICA POSSIBILIDADE PARA QUEM DESEJA
RECEBER O NOVO!
 “Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de
se tornarem filhos de Deus.” João 1.12
 UPGRADE CELESTIAL É:
a) Antes = Orfão
| Depois = Filho
b) Antes = Escassez
| Depois = Abundância
c) Antes = Morte
| Depois = Vida Eterna
d) Antes = Deslealdade | Depois = Honra
e) Antes = Avareza
| Depois = Generosidade
f) Antes = Religiosidade | Depois = Relacionamento

g) Antes = Solidão

| Depois = Comunidade

 VIVER MENOS QUE O EXTRAORDINÁRIO É INVALIDAR O SACRIFÍCIO DE
JESUS NA CRUZ!
CONCLUSÃO
 “E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra
quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na
cruz.” Colossenses 1.20
 Os céus não estão em crise! Conecte-se hoje a Jesus e experimente o céu na terra,
com Ele podemos mais.

