
IGREJA METODISTA CENTRAL DE MARINGÁ

SERMÃO N° 17 – 08.07.2019 | Tema: “Escolhidos para a Vida”

Texto Biblico: I Pedro 1.1-25

Quebra-gelo: Qual o desejo de um Pai quando lhe nasce um filho? 

Introdução: A carta escrita por Pedro foi enviada com o propósito de animar e fortalecer um grupo 
de pessoas que estavam passando por um momento de muitas dificuldades. Em função da 
perseguição religiosa imposta foram obrigados a deixarem suas casas e cidades e se espalharam por 
vários lugares.  Você já sofreu algum tipo de perseguição? Que tipos de sentimentos brotam no seu 
coração? Deus reconhece a luta que eles estavam travando e lembra que eles eram escolhidos de 
Deus antes mesmo da luta chegar, que Jesus Cristo já tinha atravessado a maior de todas as 
batalhas para que eles pudessem vencer, e que o Espírito Santo estava trabalhando para que 
se mantivessem fiéis e caminhassem em obediência a Deus. Você é um escolhido, Jesus já 
enfrentou a maior de todas as lutas e o Espírito Santo trabalha por você e com você para fazê-lo 
vencedor. Vejamos algumas bençãos e desafios propostos por Deus para nós:

1).  Em Cristo temos a salvação (v.3) – Deus olhou e olha para nós com misericórdia, Em 
Romanos 5.8 somos lembrados que Deus provou que nos ama pelo fato de Cristo ter morrido por 
nós sendo nós ainda pecadores. Deus estava lembrando aqueles irmãos que estavam em lutas que 
eles tinham sido alcançados pela misericódia eterna de Deus e tinham sido regenerados para uma 
viva esperança com a vitótia de Cristo lá na cruz. Podemos estar em lutas, podemos estar 
enfrentando algumas dificuldades, mas a vitória de Cristo me coloca em viva esperança. 

2). Em Cristo temos uma herança (v.4) – Deus estava lembrando que a luta que eles estavam 
enfrentando naquele momento poderiam representar algumas perdas, mas se eles permanecessem, 
mesmo na luta, caminhando com o Senhor, a herança deles em Cristo jamais pereceria, jamais 
poderia ser manchada e jamais perderia o seu valor e ela está reservada para aqueles que ousam 
enfrentar as suas lutas firmados em Cristo. Nós temos uma herança em Cristo. 

3).– Em Cristo somos guardados pelo poder de Deus (v.5-7) – “Somos protegidos por Deus até 
chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo”. Temos uma carreira para correr, e 
nessa carreira, Deus está constantemente trabalhando fortemente conosco, ministrando, curando, 
restaurando, suprindo e aperfeiçoando as nossas vidas (I Pedro 5.5-10). Romanos 8.31-32 “Se Deus 
é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por 
amor as nossas vidas, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas?”. 
Amados(as), somos guardados pelo poder de Deus.

4).-Precisamos cuidar do nosso coração – (v.13-25) – Fiquem atentos, guardem o coração para 
que as coisas do tempo passado não te escravisem novamente. Saiba que elas estarão 
rondando o teu coração, mas vocês já foram libertos delas, você tem agora uma nova vida, 
com novos valores e uma nova maneira de agir, tudo proposto pelo Senhor para te abençoar. 
Você deseja ser guiado por esses valores ou ainda deseja caminhar pelo seu próprio coração? Só 
você pode escolher por você mesmo. 

Conclusão: Amado(a), lembre-se: você foi escolhido para a vida, sua família foi escolhida para 
a vida, venha para Jesus agora. Não tente lidar com as lutas na força do teu braço e nem 
amparado pelos teus sentimentos. Se posicione em Cristo e vamos orar.


