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1 SERMÃO

TEMA: Bíblia
PROPÓSITO: Levar os ouvintes a lerem, ouvirem e praticarem a palavra de Deus
TEXTO: Apoc. 1:3
TESE: Somos vitoriosos pela leitura da Bíblia.
INTRODUÇÃO: Muitas pessoas lêem a Bíblia, ouvem, mas não a praticam.
I Como posso praticar?
A. Lendo
1. Jesus lia a Bíblia, especialmente no Sábado quando ia a sinagoga ( Lc
4: 16 )
a) Isaias diz que devemos buscar o Livro do Senhor e ler (Is. 34:16).
b) Dois grupos são mencionados no texto de apocalipse, na época
em que o Apocalipse foi escrito, não existia imprensa, a imprensa
surgiu em 1455, os livros eram em forma de pergaminho escrito à
mão. Não havia disponibilidade de Bíblias, como temos hoje. Os
líderes liam na comunidade e os demais ouviam. Hoje qualquer um
pode ter uma Bíblia.
II Ouvindo
A- Qual é o mais importante: ler ou ouvir?
1-Naturalmente os dois são importantes: os que lêem ficam informados,
gozam uma comunhão maior com Cristo.
a-Os que ouvem tem também o privilégio e se manterem informados.
III- Os que praticam
A. Praticar é importante?
1. O que adianta ler, ouvir e não praticar? Em Apocalipse 21:7, João diz
que guardar é importante também.
a) Josafá era um adolescente. Na escola ele lia a Bíblia e ouvia de seu
professor de religião mas não praticava. Um dia, o Espírito Santo falou ao
seu coração e ele sentiu necessidade de praticar.

CONCLUSÃO
concluímos que é importante ler ouvir e praticar, mas o mais importante ainda é
guardar e aplicar.
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APELO
Quantos gostariam de ler, ouvir e guardar a palavra de Deus? Fazer oração final
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