DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - DEDUC
RECONHECIMENTO MEC DOC. 356 DE 31/01/2006 PUBLICADO EM 01/02/2006 NO DESPACHO 196/2006 SESU

MEU MUNDO NÃO É AQUI:
SERMÃO

Cachoeira
2006

MEU MUNDO NÃO É AQUI:
SERMÃO

Trabalho Revisado, editorado e formatado por Adolfino
R. Aquino e Joás Paulo de Souza e coordenado pelo Pr.
Leonardo Godinho Nunes, no segundo semestre letivo
de 2006.

Cachoeira
2006

SUMÁRIO

1

SERMÃO...................................................................................................3

REFERÊNCIAS...........................................................................................................6

3

1 SERMÃO

TEMA: A nova terra e a “velha terra”( nosso planeta )
TEXTO: Hebreus 11:22
PROPÓSITO: Levar os jovens em especial, a verem que esta vida por melhor que
pareça ser não é o lugar ideal e melhor para vivermos.
TESE: Assim como José conseguiu ver um lugar melhor em meio a toda riqueza,
nós podemos ver em meio a este mundo de belezas vãs um lugar de beleza eternal.

INTRODUÇÃO
Deus tinha um sonho para a vida de José que não se resumia
apenas numa vida passageira e José foi feliz porque viveu o
sonho de Deus.

I-

Dar todo o contexto da história de José desde seu abandono até sua glória.

IIMostrar historicamente como José devia viver naquela terra como o 2º
homem do Egito. O Egito era a Terra das oportunidades, assim como é hoje os EUA.
Imagine-se você no lugar de José depois de Ter passado por todos os problemas e
dificuldades, a boa vida que ele desfrutava agora parece aos nossos olhos uma
recompensa pelo sofrimento.

ILUSTRAÇÃO
Meu amigo de Pernambuco, que vendeu tudo para tentar a sorte nos E.U.A e disse
que só voltava quando estivesse rico.
José não só estava na terra das oportunidades, mas ele estava rico na terra das
oportunidades, isso era tudo que um homem poderia desejar.

À família de José foi dada a oportunidade de em uma das melhores terras do
IIIEgito. Imagine essa oportunidade sendo dada a toda sua família. É o mesmo que
levar todos seus familiares para morar em Washington D.C. ao lado a casa do
Presidente.
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José perto da morte teve a coragem de dizer que aquele não era o lugar ideal.
Imagine o que os irmãos dele não devem ter pensado. Imagino os irmãos de José
pensando que ele estava com problemas da cabeça por causa da proximidade da
morte. Mas José estava muito consciente ele sabia que o sonho de Deus para a
vida dele era bem maior e melhor.

2.

José tinha um sonho maior, um sonho de um lugar e de uma
promessa maior.

a) Nosso mundo não é esse Deus tem um lugar melhor para seus filhos
b) Não importa quão boa seja sua vida nessa terra ela não é definitiva.
c)

José sabia que não era um ser terrestre vivendo uma vida experiência
espiritual ele era um ser espiritual vivendo uma breve experiência
terrestre.

3.

Deus nos fez uma promessa João 14:1-5 nós podemos nos
acostumar com essa terra ou sonhar feliz com uma terra porvir.

ILUSTRAÇÃO
Em 1994 ocorreu o maior terremoto da história da Armênia foram apenas 6 minutos
de tremor mas foi o suficiente para levar a baixo todo um país, naquela manhã um
pai havia levado seu filho para o primeiro dia de aula e como sempre acontece no
primeiro dia de aula o filho chorava muito não queria que o pai fosse para casa mas
o pai prometeu que iria voltar com toda certeza. Horas depois aconteceu o tremor o
pai que era um dos sobreviventes foi direto para a escola do filho que estava no
chão . Mas uma viga fez proteção para algumas crianças inclusive os filhos dele e ali
debaixo do concreto as crianças choravam dizendo que iriam morrer, mas aquela
criança as acalmava dizendo que o pai dela viria buscá-la ele havia prometido e que
quando ele chegasse iria tirar eles também, foram 3 dias de escavações sem
resultados e quando todos desistiam aquele pai continuou com as mãos feridas a
procura do filho da promessa e finalmente ao raiar o quarto dia de procura ele ouviu
a voz do filho dizendo que tinha certeza que ele chegaria.

4.

Deus nos fez uma promessa e vai cumprir na vida daqueles que
sonham com um lugar melhor.

CONCLUSÃO:
Debaixo dos escombros desse mundo Deus mandou seu filho que feriu as
mãos a nossa procura para nos resgatar e nós devemos decidir se vamos escolher
continuar debaixo dos braços de um mundo destruído ou se vamos nos entregar nos
braços maravilhoso de um Deus de amor que deixou o céu de paz ,por nós .
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APELO:
Jesus está voltando a esse mundo, que parece bom, mas que na verdade
está destruído e Ele tem uma promessa que é de só sair daqui com você nos braços
para um novo e eterno lar. Quantos gostariam de se entregar nesses braços de
amor?
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