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1 SERMÃO

TEXTO: Marcos 10: 17-19
TEMA: O Novo Nascimento
PROPÓSITO: como torna-se um novo Homem
TESE: O que fazer para torna-se um novo homem?

INTRODUÇÃO
Hoje iremos abordar alguns importantes pontos acerca do novo nascimento.
Muitas vezes encontramos pessoas que necessitam nascer de novo. Com sua
conversa com Nicodermos o Senhor Jesus salientou esta necessidade. Porém Hoje
nós iremos analisar a historia de outro personagem o jovem rico. Quer Buscou ao
Senhor uma resposta de suas indagações. Quem terá a proeza de nascer de novo.
Como pode acontecer tal realização?

I - OS QUE SE VOLTAM AO SENHOR

A) Renuncia. Quando ele aproximou-se do Senhor e fez a seguinte
pergunta:

B) Segui-lo “Bom Mestre o que farei...” v. 17.
O que ele precisaria era de uma boa resposta?
Não. Ele estava preste a tornar uma grande decisão. Para isto e
necessário uma renuncia esta E uma das parte mais difícil. Ele tinha observado a lei
era um bom rapaz, mais agora estava na hora da decisão. As renuncia exige um de
nós.
Conta-se a historia de vários senhores que iria para a cidade dos sonhos e para
isto e necessário deixar tudo para trás. Certo Senhor achando isto muito difícil. Pois
o mesmo tinha um velho baú onde ele depositara suas economias, e quando
chegaram ao barco. O mesmo não quis entrar, pois não havia lugar para velho baú.
Ele teria que deixa-lo. Mais não queria fazê-lo. Era isto que o Senhor esperava do
Jovem quando disse: Segui-me.
Certa vez o embaixador da Inglaterra telefonou para o grande Billy Graham.
Dizendo: “Queremos você como nosso embaixador.” O mesmo agradeceu. E
respondeu. Não gostaria de baixa minha patente pois já sou embaixador deCristo
aqui na terra. Isto é uma grande renuncia. (Revista Alvorada,Agosto1975).
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II -OS QUE SÃO RECEPTIVEIS A VOZ DO ESPIRITO SANTO

A) O conhecimento. O nosso Senhor disse: “conhecer os mandamentos...” v. 19.
E algo louvável o conhecimento intelectual, há, porém o melhor que e o
experimental. Ele precisaria está em comunhão com o Senhor Jesus. Hoje
temos muito conhecimento intelectual. Mas precisamos estar mais próximo do
Senhor. Aquele jovem tinha ótimo procedimento.
Agora precisaria por em pratica. Os mandamentos são importante, porém mais
ainda e andar com o Senhor.

B) Aceitação do chamado v. 19 “...segui-me”

O que Jesus queria daquele jovem, era que ele aceitasse o seu chamado então ele
olhar nos seus olhos e faz um desafio. v 19. “vem e segui-me” imagine quantas
coisas ele tinha para aquele jovem.
Aquele jovem. Deus começou a falar aos nossos primeiros pais no jardim. E agora
precisava daquele moço semelhantemente como Noé (Gen22:1). Moisés (Ex. 3; 210). Ele
Tinha um chamado direto de Deus. Porém havia um impedimento. Não podemos
vivermos como se Deus não existisse. hoje o Senhor tem um chamado ao seu povo
e nós não podemos negligenciamos a tal convite. Precisamos urgentemente
respondemos este santo oficio.

CONCLUSÃO

E neste instante podemos voltar-mos para Deus.O que esperamos do
Senhor, temos que:

A. Renunciando nossa vida de pecados.
B. Sermos receitáveis a voz do Santo Espírito.
C. E aceitando o chamando do Senhor.
Quem gostaria de tomar esta decisão agora?
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APELO
Precisamos urgentemente de tornamos esta decisão. Porque ainda não nos
comprometemos com o Senhor queremos destacá-lo no próximo ponto. Quantos
neste exato momento gostariam de torna tal decisão. Não sai daqui sem esta
decisão.
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