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SERMÃO N° 28 – 23.09.2019 | Tema: “Vivendo de Forma Abençoada – Parte 3”  

 

Texto Biblico: Lucas 24.15-16; Hebreus 10.19-23; Marcos 3.13-15 e Salmo 128.1-2. 

 

Quebra-gelo: Você já se surpreendeu com pessoas que imaginava conhecer? 

 

Introdução: O nosso grande objetivo como pessoas nesta terra é conhecer e andar com Deus, 

porém conhecer alguém não é algo que acontece do dia para a noite, não é rápido e nem tão 

pouco simples. Se olharmos as nossas próprias experiências, veremos isso claramente, convivemos 

com pessoas durante anos, achamos que as conhecemos, mas muitas vezes somos surpreendidos, às 

vezes positiva, às vezes negativamente. Conhecer alguém com profundidade exige algumas 

coisas de nós, precisamos caminhar a segunda milha, como disse Jesus. 

 

Quando paramos para analisar a relação de Jesus com os seus discípulos descobriremos que 

após três anos de caminhada com o mestre, não conseguiram reconhecê-lo após a 

ressurreição. Isso nos mostra que não tinham tanta intimidade como pensavam ter. E nós? Como 

tem sido a nossa caminhada de intimidade com o Senhor? Muitos confundem intimidade com 

conhecimento (saber coisas a respeito de alguém). Isso pode até mover o coração para a 

intimidade, porém não é intimidade. O desafio de Deus para nós é que cresçamos em intimidade 

com Ele, no entanto para avançarmos nisso, precisamos:  
 

1).  Retirar os impedimentos. (Hebreus 10.19-23) – No texto de Lucas 24.16 diz que os olhos 

dos discípulos estavam como que impedidos de reconhecer a Jesus. Não existia impedimento real, 

só estavam como que impedidos. Hebreus 10.19-23 afirma que não existe impedimento real 

para que possamos ter intimidade com Deus. Jesus retirou todos os impedimentos reais através 

de seu sacrifício na cruz, mas muitas vezes continuamos como que impedidos de reconhecê-lo 

porque mantemos alguns bloqueios na vida. Precisamos retirar de nossas vidas o pecado, o 

orgulho, o egoísmo, a dificuldade em humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus e submeter-se 

a Ele. O que pode te impedir de ter intimidade com Jesus? Retire todo impedimento por meio de 

Jesus. (I João 1.9) 

 

2).- Precisamos ter tempo com Jesus. (Marcos 3.13-15) – Jesus nunca nos enviou para 

realizar algo sem antes nos chamar para Ele. O primeiro chamado de Jesus era para que 

estivessem com Ele, um chamado para a intimidade. Agora, ninguém se torna íntimo sem passar 

tempo junto. É necessário investimento para conhecê-lo. Quanto tempo estamos dispostos a 

dedicar para conhecer ao Senhor? 

 

3).– Precisamos perseverar em fazer a vontade dEle. (Salmo 128.1-2) – Bem aventurado é 

aquele que teme e anda nos seus caminhos. Em João 15.14 vemos que nos tornamos amigos de 

Jesus se estivermos dispostos em caminhar em comunhão com a sua palavra e a sua vontade. 

Busque a vontade de Deus para a sua vida e caminhe nela. 

 

Conclusão: Queremos viver de forma abençoada? Precisamos caminhar em intimidade com 

Ele. Você quer ter intimidade verdadeira com o Senhor? Está disposto a retirar os 

impedimentos? Quer fazer a vontade de Deus? Temos uma escolha para fazer. Você quer? 

Levante a sua mão e vamos orar. 


