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SERMÃO N° 22 – 01.06.2020 | Tema: “Dependendo de Deus”.  

 

Quebra-gelo: Como seria ser guiado por alguém que nada consegue ver? 

 

Textos: João 15.5 

 

Introdução: Quando nascemos somos totalmente dependentes. Precisamos de 

alguém para satisfazer as nossas necessidades mais básicas. Precisamos de alguém 

para comer, vestir, tratar nossas dores, dar banho, etc. À medida que vamos 

crescendo, nossa curiosidade e o nosso desejo de satisfazê-la nos guiam a 

independência. Pouco a pouco vamos precisando menos dos outros e, por isso, 

fazemos mais o que queremos e menos o que os outros querem. Tudo isso somado ao 

fato de sermos educados para nos tornarmos independentes.  

 

Na vida espiritual a independência é uma tolice, uma mentira, pois não temos 

todo o poder e conhecimento necessário para tomar as decisões certas. Mesmo na 

vida normal não temos, mas o orgulho pessoal nos leva a querermos organizar a 

nossa vida (às vezes a dos outros também) a nossa maneira. Isso nos leva a uma 

vida cheia de insatisfações, sofrimentos, tristezas, frustrações e ausências 

(sempre nos falta algo). Poucos estão satisfeitos com suas vidas, a maioria ou 

está conformada ou insatisfeita. 

Só Deus tem todo o poder e conhecimento necessários para nos conduzir a uma vida 

abundante, se é isso o que queremos precisamos: 

 

1) Confiar em Jesus. - Sem isso teremos medo ou nos sentiremos inseguros para 

obedecê-Lo ou deixá-Lo nos conduzir. Que este seja o nosso maior desafio. 

 

2) Permanecer em Jesus. - Isso quer dizer que não devemos fazer nada que não seja 

vontade de Deus para nós. Que sejamos marcados pela nossa obediência a Cristo. 

 

3) Depender de Jesus. - Sem o conhecimento do futuro, ou o poder necessário para 

alterar as circunstâncias adversas, somos cegos sem direção tomando as decisões 

erradas sobre o nosso destino. Por mais independentes que sejamos temos quem 

reconhecer que precisamos de Jesus e que sem Ele nada podemos fazer, não 

conseguimos nada. Que sejamos totalmente dependentes do Senhor Jesus. 

  

Conclusão: Na vida com Deus pode levar um tempo para dependermos de Deus 

totalmente, mas precisamos lembrar que sem Ele nada poderemos fazer. Confiar, 

permanecer e depender. Você reconhece que precisa de Jesus? Quer depender 

Dele? Vamos orar. 
 

 

 

 

 


