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De 21/04 até 27/04 

 

SERMÃO N° 05 – 22.04.2019 | Tema: “O Melhor Remédio” 

 

Texto Biblico: Lucas 5.12-16; Salmo 34.4 

 

Quebra-gelo: Você crê que o remédio que o Senhor te oferece é melhor para você?  

 

Introdução: Todos nós trazemos no coração um sentimento muito forte de independência, 

de autosuficiencia, normalmente nos rendemos quando todos os “jeitos” humanos e 

mundanos já se esgotaram. No Salmo 34.4, Davi compartilha a sua experiência de abrir 

mão do “seu jeito” para buscar a direção de Deus e ele afirma que quando “pediu a ajuda 

de Deus, Deus o respondeu livrando-o de todos os seus medos e temores”. O melhor 

remédio para as nossas vidas é aquele que Ele mesmo, o Senhor, nos oferece, a sua 

presença. 

 

Lucas 5.12-16 nos conta a história de um homem coberto de lepra, que com certeza havia 

lutado com todas as suas forças e que agora caminhava sem nenhuma esperança, até que 

encontra em Jesus o verdadeiro remédio para a sua vida. Talvez você esteja na mesma 

situação desse homem, lutando para tentar vencer alguma “enfermidade” que pode estar 

localizada na sua vida, sua alma, sua família, seu trabalho ou em qualquer outra situação e 

você ainda não se rendeu ao remédio que Jesus oferece.  

 

Podemos aprender algumas coisas aqui com o encontro desse homem com Jesus, você quer 

o remédio que Ele te oferece? 

 

1). Precisamos ir a Jesus - (v.12) – Jesus estava ali e o homem “veio” a presença de 

dEle. Veio desarmado e veio completamente aberto para qualquer direção que o Senhor 

Jesus tivesse para ele. Venha a mim: esse é sem sombra de dúvidas o mais importante 

chamado de Deus para as nossas vidas. Mateus 11.28-29 Jesus disse: Venha a mim todos 

vós que estais cansados e sobrecarregados para que Eu vos alivie do peso. Já está cansado? 

Então venha. 

 

2). Humilhar-se diante de Deus - (v. 12) – “Ao ver Jesus, prostrou-se com a cara no 

pó...” – Diante de todas as batalhas que nós temos pela frente Deus nos orienta a enfrentá-

las nos humilhando diante dEle.  Não importa o tamanho e nem a gravidade da batalha, 

Deus nos mostra que o caminho para encontrar o favor de Deus é o caminho da humildade. 

(Tiago 4.10 ...humilhai-vos e Ele vos exaltará; Mateus 23.12 e Lucas 18.14 “... quem a si 

mesmo se humilhar será exaltado...”. O homem se prostrou e se abriu para o remédio 

de Deus. 

 

3). Suplicar – “... Se quiseres, podes purificar-me...”. – Ele reconhece que o poder 

estava na pessoa de Jesus, mas também reconhece que a autoridade estava em Jesus. 
Estava pronto para sair dali curado de qualquer jeito, pois se não fosse curado da 

enfermidade, o encontro com o Senhor Jesus teria curado a sua vida da mesma 

maneira. Ninguém que se rende diante de um encontro com Jesus sai da sua presença do 

mesmo jeito. (Sl 34.4) 

 

Conclusão: O melhor remédio para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família 

é aquele que o Senhor oferece. Venha, humilhe-se, reconheça o poder, mas também a 

autoridade dEle sobre você. Quer fazer isso? Levante a mão, vamos orar. 

 

Pr Eduardo Villa Nova. 


