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SERMÃO N° 19 – 22.07.2019 | Tema: “Atitudes que Abençoam” (Parte 1) 

 

Texto Biblico: I Pedro 3.8-22. 

 

Quebra-gelo: Há um ditado que diz: “De boas intenções o inferno está cheio”, o que você 

acha desse ditado?  

 

Introdução: Se prestarmos bastante atenção nessa pequena porção das Escrituras 

descobriremos que o Senhor está nos esclarecendo que Ele nos deu a “benção” como 

herança (v.9) e que existem “atitudes” que nos aproximam da nossa herança e existem 

“atitudes” que nos afastam de nossa herança. Deus nos chamou para uma vida de obediência a 

Ele e não para seguirmos as intenções do nosso coração, por melhores que possam parecer. Você 

já praticou algo que aos seus olhos parecia muito bom, porém deu tudo errado? Jesus 

tornou-se o caminho para que pudessemos nos aproximar daquilo que Deus sempre planejou para 

nós. Vejamos algumas dicas de Deus para nós nesse texto: 

 

1).  Jesus tornou-se o modelo que devemos seguir (v.8-9) – Nós temos dificuldades para lidar 

de forma adequada com a vida, com os relacionamentos (inclusive familiares), com os recursos e 

também com a falta deles. Complicamos as coisas com muita facilidade, a nossa visão é muito 

curta e muito imediatista, não sabemos esperar e nem perseverar. No versículo 7 vemos uma 

exortação de Deus para os maridos e a exortação é: vivei a vida comum do lar, “com 

discernimento”, mas não é só no lar que precisamos viver com discernimento, precisamos 

aprender com Ele,  esse é o tempo de olharmos como Jesus lidou com a vida e como agiu diante 

das dificuldades da vida e buscar agir como Ele. Você quer? 

 

2). Deus tem compromisso com a sua Palavra (v.10-12) – Os meus desejos, planos e sonhos 

precisam estar na presença do Senhor e precisam ser readequados segundo a direção que Deus 

traz aos nossos corações. Muitos vêm para Jesus e querem apenas que o Senhor abençoe as 

suas vontades, mas lembre-se: somos nós que precisamos nos adequar a vontade dEle e não 

Ele às nossas vontades. Os olhos do Senhor repousam sobre aqueles que se rendem a Ele para 

ouví-lo e seguí-lo, mas é contra os que praticam suas próprias vontades. Pense nisso. 

 

3).– Jesus é Senhor – (v. 13-17) – Se você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, permanece 

firme nEle e na sua Palavra, Ele tornou-se o seu “dono”. A essência da palavra “Senhor”, 

significa “dono”, portanto não recue, não abra mão da direção que vem dEle, pois Ele é 

capaz de reverter e trazer a honra que você precisa. Mas, preste bem atenção, precisamos 

honrá-lo com a nossa obediência. Que o nosso procedimento seja aprovado por Ele e do resto Ele 

mesmo cuida.   

 

4).- Jesus venceu para nos tornar livres – (v. 18) – A maior de todas as batalhas foi vencida 

pelo Senhor Jesus lá na cruz do calvário para que pudéssemos ser conduzidos novamente ao 

coração de Deus. Ali Ele venceu as trevas, ali Ele venceu a morte e alí Ele venceu o pecado e alí 

podemos tornar-se completamente livres. 

 

Conclusão: Amado(a), Se posicione em Cristo, decida hoje que atitudes você deseja 

desenvolver, atitudes de bençãos ou de maldições. Levante a sua mão e vamos orar. 


