Pregar, eis a mais nobre das atividades. O pregador
tem a mensagem de vida eterna , vida abundante e
vida nova. Quem poderia querer algo mais? Nem o
pregador e nem o ouvinte alcançariam maior benção
neste mundo.
Disponibilizo esse 15 esboços de sermões. Espero que
lhe sejam uteis. Que falem ao seu coração. Espero que
você os melhore e imprima sua marca pessoal. Cada
um tem a sua experiência, conhecimento e revelação.
Que o Espirito Santo trabalhe por meio da palavra e
dos pregadores.
Uberlândia, 07 de Setembro de 2016
Carlos Allvarenga, um pregador que acredita no poder
da Palavra de Deus.
www.blogdometodistaunido.blogspot.com.
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01) CINCO COISAS QUE TINHA A CANANÉIA E O
QUE ELA RECEBEU MATEUS 15.24-30
INTRODUÇÃO
Mulher extraordinária e que nos serve de exemplo.
O que podemos aprender com ela?
1 - ELA TINHA UM PROBLEMA - Problemas fazem
parte da vida.Os problemas podem nos paralisar ou
estimular a buscar uma saída.
2 - ELA TINHA UM PROPÓSITO - Ela tinha objetivo,
sabia o que queria e não desistiu disso.
3 - ELA TINHA OBSTÁCULOS A ENFRENTAR - A
concorrência das demais pessoas A insensibilidade dos
discípulos O aparente desinteresse de Jesus.
4 - ELA TINHA UMA GRANDE - A fé e a chave do
milagre. Jesus elogiou a fé dela.DE FÉ

5- ELA TINHA UM GRANDE RECURSO
Jesus Cristo, o nosso socorro.
O QUE ELA RECEBEU ?
Ela recebeu um elogio de Jesus
Ela recebeu a cura da ﬁlha.
Uma menção na história
CONCLUSÃO
Aprender com a cananéia e certeza de que seremos
atendidos pelo Senhor.

02) 7 PRINCÍPIOS PARA UMA ORAÇÃO EFICAZ
LUCAS 11.1-4
Orar é mais que falar ,é estar em comunhão com Deus.
O pedido dos discípulos :" Ensina-nos a orar", denota :
1)insatisfação com suas orações; 2)tocados pela vida
de oração de Jesus;3) Queriam a comunhão com Deus .
O pai nosso ensina princípios para uma oração vitoriosa
1) COMUNHÃO
"Pai,.." O propósito da oração e ter comunhão com
Deus. É estar na sua presença. A ﬁgura do pai denota
intimidade, relacionamento.
2) ADORAÇÃO
" Santiﬁcado seja teu nome" - Adoração é um ato de
honra, reconhecimento. Adorar ao Senhor por quem Ele
é.
3) RENDIÇÃO
"venha o teu reino; seja feita a tua vontade, assim na
terra, como no céu. " Nossa oração, não e para impor
nossa vontade e nem mudar ao Senhor, mas o
contrário, ou seja, que seja feita a vontade de Deus em
mim e também que eu seja mudado.

4) PETIÇÃO
"Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano; e não nos
conduzas à tentação, mas livra-nos do mal." Temos
liberdade de fazer nossos pedido ao Pai. "Pedi e dar-sevos -a"(Mt 7.7)
5 )INTERCESSÃO
"assim como nos perdoamos os que nos devem."
Orar pelo outros. Família, amigos,inimigos, lideranças.
E tirar o foco de nós e coloca-lo no proximo " orai uns
pelos outros para serdes curados" (Tg 5.16)
6) CONFISSÃO
"E perdoa-nos os nossos pecados. "
E reconhecer que pecamos, que ofendemos ao Senhor
e sincera e humildemente lhe pedir perdão.
7) GRATIDÃO.
Sermos gratos ao Senhor por suas bençãos e também
pelas lutas e os nãos.
Orando assim, obterás vitórias em sua vida.

03)

A VIDA QUE AGRADA A DEUS
SALMOS 1.1-3

Esses versículos trazem ingredientes para uma vida
cristã autentica e que agrada a Deus e que vai
gloriﬁca-lo. E preciso haver diferença entre o justo e
o impio.
SEPARAR-SE DO MAL EM TODOS OS SEUS
ASPECTOS.(1)
E o andar com Cristo e como Cristo (1 Jo 2.6)
Novo estilo de vida, novo pensar, novo falar, novo agir.
(Ef 4.17-32).
O cristão precisa ser diferente e fazer a diferença onde
quer que esteja (Mt 5.13-16)

PRAZER NA LEI DO SENHOR (2)
Amor e obediência a Palavra ( Sl 119.97;Js 1.8) Meditar
- Entender, reﬂetir,memorizar e praticar. Alimenta
nossa fé (Rm 10.17)
E nossa regra de conduta ( 2 tm 3.16,17)
ESTAR JUNTO AS ÁGUAS (3)
A água e simbolo do Espirito Santo(Jo 7.38,39).
Ela da vida .
Ela da ﬁrmeza .
Ela leva a frutiﬁcação.
João 15
CONCLUSÃO

Quem vive dessa maneira tem a benção do Senhor e
tudo quanto faz prosperara.

04 - ELEMENTOS DA VIDA CRISTÃ VITORIOSA
1 co 9.24
Podemos comparar a vida cristã a uma competição.
Nas competições vence que chega primeiro. Na vida
cristã vence quem não para, não desiste. Quais são as
atitudes que precisamos ter para chegar ao ﬁnal da
corrida?
1 - FÉ " Sem fé e impossível agradar a Deus" (Hb
11.6) "Tudo e possível ao que crê" Mc 9.23 A mulher
hemorrágica tinha fé ; " Se tão somente eu tocar em
suas vestes sararei" (Mt 9.21) Ela se via curada, livre
daquele mal.
2 - ÂNIMO " No mundo tereis aﬂições, tende bom
ânimo eu venci o mundo" Jo 16.33 As lutas da vida
trazem consigo o desânimo, mas não podemos ser
infectados por ele. Precisamos nos reanimar no Senhor
(Davi 1 Sm 30 x Elias 1 Rs 19) Pv 24.10 " Se te
mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força sera
pequena"

3 - PROPOSITO Tem haver com desígnio. Não posso
viver por viver, minha vida precisa ter sentido. Qual é a
minha missão? "Prossigo para o alvo " (Fp 3.13)
4 - MUTUALIDADE -Sozinho não consigo nada. E
preciso viver em comunhão e em comunidade, aﬁnal
de contas somos membros uns dos outros , membros
do corpo de Cristo. Ec 4.9-13. No cristianismo vale a lei
da brasa no fogo. Cristianismo é "uns aos outros".
5 - USAR MEU POTENCIAL - Todos nos temos
talentos, dons, competências e precisamos usa-las.
Gosto de usar como ilustração a parábola dos talentos
em Mt 25. Ressuscitar Lazaro e com Jesus, remover a
pedra e conosco.
CONCLUSÃO
Corramos para alcançar o premio, as recompensas são
eternas. Mais que um nome na história, você tera seu
nome no livro da vida.

05 - A SUNAMITA E SUAS LIÇÕES
2 Reis 4.8-37
Uma das histórias mais comoventes da bíblia é esta
sobre a Sunamita. Uma mulher de nome desconhecido,
mas que o seu testemunho de vida atravessou
milênios, em um verdadeiro exemplo de fé.
1º. Evitar ações precipitadas. Ela não enterrou o ﬁlho.
Não de o caso por encerrado.
2º. Agir corretamente – leia o v. 22,
3º. Ter fé - Acreditar que Deus faz o impossível.
4º. Empregar grande esforço - v. 24
5º. Ir ao lugar certo - v. 25.

06 - JESUS, O NOSSO TUDO
Jesus e o maior personagem da história humana e é o
tema central das Escrituras. Ele nos e apresentado de
forma profética (Gn 3.15;Is 53), tipológica (Gn 6 - A
arca, Gn 22 Isaque, cordeiro) e de forma
pessoal(evangelhos).
O que Jesus é para mim ?
Salvador (Lc 2.10,11). Veio salvar o homem
perdido,livra-lo do poder do diabo e do pecado.
A salvação e um processo onde temos nossos pecados
perdoados, somos transformados e um dia seremos
gloriﬁcados.
Advogado (1 Jo 2.1).Em sua mais simples deﬁnição, a
palavra advogado signiﬁca alguém que pleiteia a causa
de outrem, diante de um tribunal.
O diabo e o acusador por excelência, Jesus , o nosso
advogado.

Amigo (Jo 15.13-15) - Esta conosco em todo o tempo e
circunstâncias (Mt 28.20). Foi chamado de forma
irônica de " o amigo de pecadores"

Aquele que cura - Nenhuma enfermidade, seja do
corpo ou da alma resiste a sua palavra ou toque.
Jo 4.46 - 54
Mt 8.1 - 4.
"E ele....... que sara todas as suas enfermidades" Sl
100.3
NOSSO MODELO (Hb 12.1) . Devemos ter Jesus como
o nosso referencial em tudo o que ﬁzermos.
Ele é o nosso exemplo "Aquele que diz que está nele
deve andar como Ele andou" (1 Jo 2.6)

07 - O QUE FAZER COM A BÍBLIA
Jr 15.16
1 - CRER NELA
Ela é a nossa regra de fé. Nossas crenças derivam da
bíblia. Dela vem nossas certezas . Preciso crer nela
num todo, não em partes. "Toda a escritura é
inspirada".
2 - LER
A leitura da Palavra de Deus é extremamente
importante para quem almeja ter um relacionamento
com o Deus. Procure ler diariamente e com atenção.
Ela e o alimento para nossa alma. Não leia versículos
isolados, procure fazer uma leitura sequencial.
3 - ESTUDAR
Se você quiser aprofundar seu conhecimento de Deus e
da sua palavra, estude. Faça como o profeta Daniel (Dn
9.1,2 com Jr 25.11).

4 - PRATICAR A recomendação da própria bíblia
;"Sede praticantes da palavra"(Tg 1.22) Ela é a nossa
regra de conduta. Precisamos pautar nossa vida,
pensamentos e ações pela palavra de Deus
5 - PREGAR
A palavra de Deus precisa ser anunciada é nos somos
seus proclamadores. O próprio Jesus nos deu a
incumbência. Pregamos a palavra de Deus primeiro
com nossa vida e depois com nossas palavras.
"Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda
criatura" (Mc 16.15).
CONCLUSÃO
Crer, ler,estudar, praticar e pregar a bíblia tarefas do
verdadeiro cristão.

08 - PROVÉRBIOS 1 E SUAS LIÇÕES
Provérbios e um dos livros de Sabedoria do Antigo
Testamento.
Neste primeiro capitulo do livro dos provérbios quero
meditar sobre três lições que vão abençoar nossas
vidas.
1) Tenha sua vida dirigida por princípios
bíblicos(1)
Vou além da deﬁnição de provérbios, vejo-os como
princípios diretivos para nossa vida. Nos provérbios
encontramos princípios sobre : Uso da língua(Pv 10.19
),Domínio próprio( Pv 14.29), Trabalho diligente(Pv
12.11 ),vida familiar(Pv 31),educação dos Filhos(Pv
22.6), honestidade(Pv 11.1).
2) Tema ao Senhor (7).
Temer a Deus é respeitá-Lo como sendo quem é; é
reverenciá-Lo e obedecê-Lo baseado em toda a
revelação de Sua santidade, justiça, grandeza,
misericórdia, benignidade, vontade, amor e outros
milhares de atributos revelados a nós

3) Aparte-se do mal e dos maus (10)
Pv 4.14-19

CONCLUSÃO

Provérbios oferece muitos princípios que ajudam a
pessoa a manter uma vida ordenada. Ninguém é
perfeito na aplicação desses princípios, mas isso não
deve servir como desculpa para não tentarmos. A
maioria desses princípios pode ser encontrada em o
Novo Testamento, e assim descobrimos como eles são
relevantes para o cristão de hoje. Viver uma vida
ordenada deve ser uma prioridade para todos os
cristãos

09 - SERVIR, ESTILO DE VIDA DO AUTENTICO
CRISTÃO
MATEUS 20.20-28
Para muitos, a liderança servidora só passou a ser
conhecida após o livro "O monge e o executivo de
James C. Hunter. Mas esse estilo de liderança era o que
Jesus exercia. Enquanto os discípulos buscam
grandeza, Jesus lhes ensina que a grandeza no Reino
dos Céus esta no servir, no ser servo. Vivemos numa
cultura onde todos querem ser servidos, estar em
evidencia. O setor de serviços e um dos que mais
crescem, visto que a demanda é ser servido. existem
livros, cursos, palestras e treinamentos para liderar. Já
ouviu falar em curso de servo? E se existisse, quem se
matricularia ? Jesus andou na contramão, de Senhor se
fez servo Fp 2. Mc 10.45, Jo 13.
Se Jesus serviu, por que não seguimos seu exemplo?

1 - Sou servo de Cristo - (Cl 3.23,24)
2 -Maior é o que serve (Lc 22.26)
3 - O servo pensa no bem dos outros (Lc 10.25-37)
4 - O servo anda na contra-mão (Mc 10.41-45)

Ilustração. No ﬁlme Invictus, o Presidente Nelson
Mandela(Morgan Fremam) convida o capitão da
seleção de Rugby da Africa do sul, Piannar (Matt
Damon) para uma conversa. Piannar e recebido pelo
presidente e qual não e sua surpresa, quando o próprio
presidente lhe serve chá. Você teria essa atitude?

10 - ELEMENTOS DA ORAÇÃO VITORIOSA
A oração feita por um justo pode muito em seus
efeitos." Tg 5.16( ACF)
Orar envolve mais do que palavras, orar envolve nosso
ser, ou seja quem eu sou. Quais são os elementos
interiores que Deus quer ver quando oramos?
1 - HUMILDADE - Tg 4.6.
2 - FÉ - Hb 11.6; Mc 9.23.
3 - PERSEVERANÇA - Lc 18.1-8.
4 -SANTIDADE - Is 59.1.
5 - PERDÃO - Mt 6.12; 18.21-35.
6 - MOTIVAÇÃO CORRETA - Tg 4.3.

11 - VIDA DEVOCIONAL DO CRISTÃO
Tiago 4.8
Introdução
As praticas devocionais são vitais para uma vida cristã
sadia, vitoriosa e que causa impacto em outras
vidas.As praticas devocionais requerem disciplina.
1 - SOLITUDE
Um aspecto indispensável para a vida devocional e a
solitude, que é o estado de se isolar para ﬁns de
reﬂexão, busca de paz interior.
" Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a
porta e ore a seu pai, que está em secreto.Então seu
pai, que vê no secreto te recompensara." (Mt 6.6).
Jesus retirava-se dentre as multidões para estar a sós
com o Pai.
2 - ORAÇÃO
A oração deve ser um meio de aumentar nossa
comunhão com Deus. Mas nosso conceito de oração e
equivocado,

Praticamos a oração peticional e não a
relacional.Precisamos orar pelo prazer da companhia
de Deus.
Jacó pela benção Gn 32
Moisés pela presença Êx 33.
3 _ LEITURA BÍBLICA
Na oração falamos com Deus e pela leitura bíblica Deus
fala conosco. As pessoas reclamam ; "Deus não fala
comigo". Leia a bíblia e ouça sua voz. A leitura precisa
ser sistemática e não casual. " o seu prazer esta na lei
do Senhor,..."
4 - MEDITAR.
E reﬂetir no que leu. E encher a mente com as
verdades de Deus. !" e nela medita de dia e de noite".
"Habite ricamente em vós a Palavra de Cristo;.." Cl
3.16

12 -EXERCENDO A PLENA CONFIANÇA EM DEUS
Pv 3.5
INTRODUÇÃO
Exercer a plena conﬁança no Senhor e entender que
dele vem a resposta , a solução.(Ester 4 )
Atitudes dos que conﬁam
1) Entrega - Quem conﬁa não tenta resolver, pelo
contrário, deixa com o Senhor - Sl 37.3;1 Pe 5.7
Josafá "PORÉM OS NOSSOS OLHOS ESTÃO POSTOS EM
TI" 2 Cr 20.12
2) Crê na Palavra dada(Promessas)
Na crise, olhamos o problema e tiramos os olhos da
promessa. Não sacriﬁque a promessa pelas
circunstâncias.
Jr 1.12
" sobre a tua palavra" (Lc 5.)
As promessas de Deus não estão baseadas na nossa
ﬁdelidade e sim na dele, caso contrario Ele teria
cancelado o concerto com Abraão, Israel.
Pedro, dormia tranquilo, mesmo tendo sentença de
morte contra. Ele cria na promessa (At 12; Jo 21)

3) ESPERAR
SALMO 40.1-3
SALMO 37.7
RESULTADO
ALCANÇA
Os judeus estavam ameaçados de extermínio, mas a
conﬁança de Mardoqueu e Ester, salvaram o povo.
Os que exercem a plena conﬁança no Senhor jamais
são decepcionados, pelo contrario alcançam vitória.
Ao Senhor, toda a glória.

13 - AS MARCAS DE UM CRENTE
GL 6.17
INTRODUÇÃO
As marcas referidas por Paulo são as cicatrizes que
recebera durante a vida cristã. Pedradas, chicotadas,
pauladas e surra com varas foram algumas das
situações vivenciadas por Paulo.
O crente tem algumas marcas em sua vida.
1 - A MARCA DA POSSE
Somos de Jesus, fomos comprados por Ele e para Ele. 1
Co 6.19,20
Salmo 100.3
2 - A MARCA DE UMA NOVA VIDA
2 Co 5.17
Novo Pensar,Novo Andar e Novo Falar
3 - A MARCA DA DEVOÇÃO
Fp 1.20,21;

4 - A MARCA DO DISCÍPULO. Mt 4.18-22
Aprendemos dele. Ele é o nosso mestre.
5 - A MARCA DO SOLDADO
2 Tm 2.3; 2 Co 5.15
Disciplina
Estratégia
Coragem
6 - A MARCA DO SERVO
Servir a Cristo
Servir ao próximo

14 - AS 6 TALHAS
Jo 2.1-11
INTRODUÇÃO
Esse e o conhecido milagre de Jesus nas bodas de Cana
da Galileia. Ele e signiﬁcativo pois demonstra um
principio: Jesus transforma realidades. mas quero falar
sobre aquelas 6 talhas e as lições que nos ensinam.
1) As talhas me ensinam que a vida cristã e um
processo.
Dizem que aquelas talhas eram esculpidas
diretamente das rochas. Isto fala do trabalhar de Deus
em nossa vida. Jr 18.1-6; Fp 1.6.
Quanto mais suscetíveis ao agir de Deus, mais ele vai
trabalhar em nós .
2) As talhas me ensinam sobre propósito.
Aquelas talhas serviam para uma ﬁnalidade,
armazenar água. Qual e o teu propósito?
"Eis-me aqui, envia-me a mim"

3) As talhas me ensinam que as mudanças
ocorrem de dentro para fora. Dentro das talhas
tinha água, que se transformou em vinho. As mudanças
ocorrem em nosso interior.
4) As talhas ensinam que eu preciso ser
instrumento de milagre.
Não seja apenas abençoado, mas queira ser um
abençoador. Seja instrumento de benção na vida de
outros. Seja um rio e não um balde.
CONCLUSÃO
Nos submetamos ao agir de Deus para sermos
melhores e cumprirmos os seus propósitos.

15 EVANGELIZAR,A MISSÃO DA IGREJA
MATEUS 28.19,20.
INTRODUÇÃO
Evangelizar esta e a missão da igreja. A evangelização
e a pratica efetiva de proclamar o evangelho. A grande
comissão compreende : a) proclamar o evangelho em
atos e palavras;b) discipular os novos convertidos; c )
batiza-los; d) integra-los ao convívio espiritual e social
da igreja.
Por que temos que evangelizar?
1) E uma ordem de jesus MC 16.15 O ide e
imperativo. Aquele que ama Jesus deve amar os
perdidos. Que maior prova de amor do que anunciar a
salvação. Rm 10.14,15
2) O mundo jaz no maligno Mt 4.16;1 Jo 5.19 O
inferno tem derramado toda sua miséria sobre a terra.
Multidões caminham a passos largos para o inferno. Só
nos temos a mensagem que pode mudar suas vidas e
direção.

3) A proximidade da volta de Jesus Jo 9.4
4) Deus quer que todos se salvem Jo 3.16; 1 Tm
2.4.
Como evangelizar ?
" pregai o evangelho,..." ( Mc 16.15) Obvio que a
mensagem não pode ser outra, senão o evangelho de
Jesus Cristo. E o evangelho quadrangular : Jesus
salva,Jesus cura,Jesus liberta e Jesus leva para o céu.
No poder e direção do Espirito Santo (At 1.8).

