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1 SERMÃO

TEXTO: Isaías 25:8
TEMA: Conforto.
PROPÓSITO: Levar o conforto espiritual em momento de perda.
INTRODUÇÃO
A.

A separação é sempre um momento difícil na vida do ser humano.

B.

Não conseguimos aceitá-la.

1.

Porque a separação não faz parte do plano de Deus.

2.

A separação nos traz um sentimento de perda.

3.

Nos causa dor e pensar.

C.

Para nosso conforto, o Senhor Jesus nos dá uma esperança.

I.

A ESPERANÇA DO SENHOR

A.

Quando será tragada a morte?

1.

Quando Cristo voltar – Apoc. 20:11-14.

2.

A morte não mais existirá – Apoc. 29:04.

B . O que Cristo fará com a morte?
1.

Lançará a morte para dentro do lago de fogo, para nunca mais existir –
Apoc. 20:14.

2.

Ele fará isto, para que não haja está separação.

II.

AS LÁGRIMAS SÃO PASSAGEIRAS.

A.
1.

“Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã –
Salmos 30:05”.
Neste momento pode parecer que a noite estará mais escura.

ILUSTRAÇÃO
Uma jovem senhora sofreu um acidente de carro, deixando esposo e filha.
Certa noite a garotinha começou a ter pesadelos e acordou chorando. O pai
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veio vê-la e a menina lhe perguntou: ‘Papai, por que a noite está tão
escura?’ O pai olhou para ela com ternura e a abraçou e não disse nada,
fechou os olhos e assim orou. ‘Deus, por que esta noite está tão escura e
demorando a passar e por que não conseguimos sentir a tua presença ao
nosso lado? Ajuda-nos Senhor a olharmos para ti nesta tão negra noite e
que ela passe logo.” (Emilio Abdala, Pentecoste 2000, pág. 46)
B.

Sabendo que Deus está perto.

1.

É neste momento que a nossa fé será provada.

a.

O fiel se entristece mas não perde a esperança.

b.

Se preocupa com o futuro, mas não se desespera.

2.

Porque o fiel sabe da bendita promessa.

a.

“Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor –
Apoc. 14:13.

b.

Para que descansem das suas fadigas.

c.

Suas obras o acompanham.

III. E OS VIVOS?
A.
1.
2.

Devem ter a certeza que quando o Senhor Jesus voltar verão os seus
queridos.
Nos o veremos transformados – I Cor. 15:51-52.
E juntos subiremos com eles para nos encontrar com o Senhor nos
céus – I Tes. 4:17.

B.

Devemos nos confortar com estas palavras.

1.

Mutuamente uns com os outros.

2.

É na promessa do Senhor, que é fiel e verdadeira.

CONCLUSÃO
A.

A nossa fé não está baseada em homens, nem em ideologias
humanas.

B.

Está baseada, sim.

1.

Em Deus.

2.

No Senhor Jesus.

3.

Na Sua promessa.
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4.

Em Sua palavra.

C.

É, principalmente na prova do Seu Poder.

1.

A vitória veio por Cristo – I Cor. 15:57.

2.

A ressurreição de Cristo é prova do Poder de Deus e de nossa fé na
ressurreição – I Cor. 6:14.

APELO
A.

Devemos nos preparar para o encontro com o Senhor nos ares.

B.

Hoje o Senhor está trazendo o conforto para a tua dor.

C.

Quantos gostariam de morar na Nova Terra?
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