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PREFÁCIO
Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos,
porque é chegado o Reino dos céus.
Mateus 4.17

A

ssim que o Senhor Jesus começou a anunciar o Reino
dos Céus, conforme a direção do Espírito Santo, Ele deu
início ao ministério mais completo e frutífero que poderia
existir. Tudo o que o Filho de Deus realizou enquanto esteve
entre nós, em carne, serve-nos de exemplo do quanto temos de
nos esforçar para fazer as mesmas obras que Ele fazia, e ainda
maiores (Jo 14.12). Dentre elas, está a mais importante: pregar
as Boas-Novas aos cativos.
Com o propósito de contribuir para o cumprimento dessa
imprescindível missão, este terceiro volume de 180 esboços
para pregadores – Sermões Homiléticos Textuais traz
preciosos ensinamentos que, se desenvolvidos por aqueles
que se têm colocado a serviço da propagação do Evangelho,
transformarão a vida de muitas pessoas entregues ao pecado,
levando-as à salvação.
Nossa oração é que você aproveite ao máximo todas as lições
contidas nesta obra tão fundamental para a evangelização dos
perdidos e o crescimento espiritual dos salvos em Cristo Jesus.
Permita que Deus use a sua vida poderosamente na pregação
da Palavra!

Os editores
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1
A BÊNÇÃO DA LIBERALIDADE
Texto-base: Lucas 6.38		
Objetivo geral: doutrinário
Propósito específico: o ouvinte deverá vivenciar a liberalidade.
Introdução

E

m tudo o que uma pessoa pode fazer em seu próprio benefício, por prazer, ou por pura obediência ao chamado divino,
o Inferno tem colocado um demônio ao lado dela, para impedi-la de cumprir a missão que recebeu. O ato de ofertar a Deus é
um dos mais antigos e produtivos. O diabo cunhou o seguinte
ditado: “Quem dá o que tem a pedir vem”, mas Jesus disse o
contrário: Dai, e ser-vos-á dado. Em quem você vai acreditar?

Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão; porque com a mesma medida com que medirdes
também vos medirão de novo.
Lucas 6.38
1 – A LIBERALIDADE IMPEDE A AÇÃO DE SATANÁS EM SUA VIDA
•

•

Satanás atuou primeiro em Adão que, deliberadamente, fez
o que o Altíssimo havia proibido. Depois, agiu na vida de
Caim, de quem foi dito que era do maligno (1 Jo 3.12). Por
muito tempo, o diabo fez com que ele sentisse desprezo
pelo ato de ofertar. Então, no dia marcado para dar a Deus o
seu melhor, Caim levou qualquer coisa e ofendeu o Senhor.
Depois, ao ver a oferta de seu irmão, Abel, ser aceita, Caim
o matou.
Ora, o enviado de Satanás é capaz de levar o homem a uma
situação de extrema perversidade. Não havia mais ninguém
no mundo, e Caim matou seu único irmão por pura maldade.
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Se não tivesse aceitado a sugestão do inimigo, certamente
ele teria dado uma boa oferta e, com isso, além da recompensa, que seria certa, não teria obtido o título de primeiro
homicida da Terra. Fique longe de toda e qualquer operação
do espírito do mal.

2 – A LIBERALIDADE ABRE PORTAS PARA A AÇÃO DE DEUS EM SUA VIDA
•

•

Quando o cristão assume seu lugar em Jesus e determina o
que a Bíblia diz a seu respeito, imediatamente vê seu problema desaparecer. Esteja certo de que, por você não ocupar
sua posição no Reino do Pai, o maligno obtém sucesso em
atacá-lo. Ora, sendo filho de Deus, você tem a Palavra de
Cristo, a qual diz que tudo o que pedir – determinar em Seu
Nome – ser-lhe-á feito (Jo 14.14).
Quem se deixa enganar pelo espírito do pessimismo descobre que sua força é pequena; o contrário também é verdade.
Então, seja o que for que o convença de que não existe saída
para sua dificuldade, não creia. Fixe seus olhos no que Jesus
tem dito, sem temer as mentiras lançadas pelo maligno.

Conclusão
•
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Não deixe o diabo impedi-lo de participar da recompensa.
Ela será em boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Cumpra com prazer sua chamada e descubra que isso o
fez especial para Deus. Não dê por necessidade, ou obrigação, mas com alegria (2 Co 9.7)
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A BÊNÇÃO DE CONFIAR NO SENHOR
Texto-base: Salmo 115.9-11 Objetivo geral: consolo/alento
Propósito específico: o ouvinte deverá confiar em Deus em
todas as circunstâncias.

Introdução

I

srael foi orientado a confiar no Senhor, mas, quando Deus
cumpriu Sua Palavra, enviando Seu Filho para dar solução a
todos os problemas do Seu povo, as autoridades judaicas cometeram o maior pecado: rejeitaram Jesus, o qual era e seria para
sempre seu auxílio e escudo. Precisamos ter cuidado para que
nosso coração não fique sobrecarregado com os afazeres desta
vida e, assim, desprezemos a Palavra que o nosso Pai nos envia.

Confia, ó Israel, no SENHOR; ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão,
confia no SENHOR; ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao
SENHOR, confiai no SENHOR; ele é vosso auxílio e vosso escudo.		
			
Salmo 115.9-11
1 – CREIA NAS PROMESSAS DE DEUS
•

•

A casa de Arão – a família sacerdotal – deveria confiar no
Senhor, mas não o fez, pois justamente os sacerdotes desprezaram o Filho do Altíssimo. Isso nos mostra que não
adianta uma pessoa ser religiosa, dedicar toda a sua vida
e mocidade a servir ao Senhor, se ela não crê no Todo-Poderoso nem no que Sua Palavra declara. Os filhos de Arão
tinham a obrigação de cumprir o que estava escrito, o qual,
nos seus mínimos detalhes, foi cumprido por Deus. Se tivessem agido corretamente, teriam tido o Pai como Escudo.
Todos aqueles que dizem temer o Nome do Senhor são
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exortados a confiar nEle. Mesmo assim, a multidão em Jerusalém mudou radicalmente de pensamento. Antes, estavam todos gritando: Hosana ao Filho de Davi! (Mt 21.9).
Porém, uma semana depois, o grito deles era outro: Crucifica-o! Crucifica-o! (Lc 23.21b). Quantos ali juravam estar
respeitando a Palavra de Deus? Provavelmente, todos. Mas,
na realidade, tem temor ao Senhor quem respeita o que está
escrito na Bíblia.

2 – VIVA A PALAVRA DE DEUS
•
•

Todos aqueles que não confiam no Senhor verdadeiramente
perdem o auxílio e o escudo que o Todo-Poderoso poderia
ser para eles.
Os que ainda não têm Deus como auxílio e escudo precisam
rever se, de fato, confiam nEle. Muitos se tornaram religiosos ao extremo, mas, apesar dos sacrifícios que os seus
votos fizeram com que praticassem, não estão agradando a
Deus – e o pior é que passarão a eternidade longe do Salvador. Só quem, de fato, confiar no Altíssimo, cumprindo o
que diz a Sua Palavra, terá o auxílio divino e a proteção dos
Céus. É bom pensar nisso!

Conclusão
•
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Quanto você tem alcançado do Senhor? Ele tem auxiliado
você em seu dia a dia? Como anda o seu casamento? E a sua
consciência? Se passar a confiar verdadeiramente no Pai,
você O terá como seu auxílio e sua proteção.

3
A BÊNÇÃO DE ESPERAR EM DEUS
Texto-base: Salmo 25.21
Objetivo geral: doutrinário
Propósito específico: o ouvinte deverá aprender a esperar em Deus.
Introdução

N

ão há melhor segurança do que andar em sinceridade e retidão. Os que assim fizerem descobrirão, no final da vida,
que esses dois atributos os guardaram de todas as investidas do
Inferno. O inimigo não brinca em serviço, por isso, é importante que você esteja sempre preparado para evitar o assédio das
tentações, as quais lhe sobrevirão com toda a capacidade de
Satanás para desviá-lo do caminho de Deus.

Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti.
Salmo 25.21
1 – ESPERAR EM DEUS PRODUZ SINCERIDADE E RETIDÃO
•

•

A pessoa que não é sincera, ainda que tenha conseguido
grandes vitórias – e, por causa disso, seja aplaudida –, irá
sentir-se tão mal que não conseguirá desfrutar dos seus
feitos. Então, se os meios usados foram fraudulentos, é
preciso que você seja verdadeiro e confesse seu erro. Ficar
“amarelo” por um tempo é melhor do que ficar “vermelho” a vida toda. A insinceridade não guardará quem nela
confiar, pois ela é nada mais, nada menos do que uma das
facetas do diabo.
Os que andarem no caminho reto jamais tropeçarão. Se for
necessário mentir, enganar ou fazer qualquer outra coisa
que as Escrituras proíbem para conseguir algo, não o faça,
pois quem se dá ao erro fica preso nas mãos do autor do pe19

cado. Satanás não conhece amor, compaixão, misericórdia
nem perdão. Ele é inflexível com aqueles que se valeram
de algum dos seus enganos. Por isso, faça tudo para nunca
dever nada ao inimigo.

2 – ESPERAR EM DEUS NOS LIVRA DO CAMINHO DA MORTE
•

•

A fim de ser guardado pelo Senhor, basta andar em sinceridade e retidão. No início, pode parecer difícil, mas, com o
passar do tempo, aquilo que demandava um esforço enorme
para ser obtido torna-se algo fácil e proveitoso. O diabo não
pode tocar nas pessoas que não atendem às suas tentações,
pois o Altíssimo as tem sob Seu olhar o tempo todo. Não se
frustrará quem se esforça no caminho do bem.
Ainda que o insincero consiga sucesso e, com isso, seja
considerado um grande personagem, ele, tristemente, descobrirá um dia que serviu ao diabo. Então, o que estiver
em suas mãos queimará como fogo, e, em muitos casos,
isso acontecerá tarde demais para que ele se arrependa. O
melhor a fazer é obedecer ao Senhor; assim, Ele o ajudará a
se emendar.

Conclusão
•
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A pessoa que insistir em andar no caminho tortuoso cairá no
abismo que nunca terá fim. Então, naquele tenebroso poço
sem fundo, sem luz, ela passará a eternidade caindo e sendo
atormentada dia e noite. Viva em sinceridade e retidão, pois,
agindo assim, seu futuro será demasiadamente lindo.

