IGREJA METODISTA CENTRAL DE MARINGÁ
SERMÃO N° 12 – 22.03.2021 | Tema: “Benefícios de Um Encontro com Jesus”.
Textos Bíblicos: Lucas 7.11-17
Quebra Gelo: Você já experimentou o privilégio de receber alguém de surpresa e que resolveu um
problema que você estava vivendo?
Introdução: O texto de Lucas traz um relato triste na vida de uma mulher que já trazia no seu
histórico uma situação de perda, ela era viúva. Estava agora caminhando em direção ao cemitério
para sepultar o seu único filho. No extremo de sua dor, ela tem um encontro transformador com o
Senhor Jesus, nesse encontro descobrimos algumas coisas importantes para as nossas vidas, vejamos:
I – SEMPRE ENCONTRAREMOS MISERICÓRDIA E ATENÇÃO – vendo-a compadeceu-se
dela e lhe disse... (v.13) - Jesus jamais deixará de dar atenção a alguém que esteja em sofrimento
(Mateus 7.7). O mundo de hoje está marcado pelo desinteresse de uns para com os outros, no entanto
o Senhor continua provando que o seu interesse nunca diminui e manifesta isso para conosco. O
Senhor mesmo afirma que o Pai trabalha até agora e assim também Ele mesmo faz para conosco.
(Apocalipse 3.20)
II – SEMPRE ENCONTRAREMOS CONSOLO E ÂNIMO (v.13 “...não chores...) - É muito
difícil sofrer sem contar com o apoio de alguém. Jesus é aquele que se aproxima de nós e nos consola.
A Bíblia ensina que devemos enfrentar a vida com ânimo se queremos conquistar nosso espaço e
vencer obstáculos (Josué 1.6). Jesus é a fonte desse ânimo.
III – JESUS INTERROMPE A TRAJETÓRIA DA TRISTEZA SE IDENTIFICANDO COM
NOSSO PROBLEMA (v. 14) “...chegando-se, tocou o esquife...” - Jesus não suportou ver aquela
cadeia de sofrimento e mandou parar o enterro. É interessante notar que Ele se mistura com o povo e
toca o morto, uma atitude linda, demonstrando identificação com o problema daquela mãe e o
interesse em parar aquela situação de dor. Filipenses 1.5-8.
IV – JESUS DEVOLVE A ALEGRIA E A VIDA - “v. 14 e 15 ...sentou-se o que estivera morto e
passou a falar...” - Em João 11.25 Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a vida” Se sua vida está em
perigo, em situação de destruição, apegue-se, volte-se para Jesus, Ele é a Ressurreição e a Vida. Jesus
sabe lidar com qualquer situação de tristeza na vida humana.
Conclusão: Jesus é a vida e todo encontro com Ele produz inúmeros benefícios. Creia e envolva-se
com Ele. Tudo o que Ele fez, o fez para trazer vida ao seu coração.

