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Obs.: (Prezado líder, ancião e secretário (a) da Igreja de Deus. É impor-
tante, para a igreja, criar uma consciência de vale a pena buscar pes-
soas que estão afastadas de Cristo é uma das obras mais extraordinári-
as da vida cristã. Prepare sua igreja, com pelo menos, três meses de 
antecedência ao programa do Reencontro. Isto será fator de muito êxito 
nessa missão. Segue um sermão sugestivo, podendo fazer acréscimos e 
ajustes que achar necessário. Oramos para que este ano muito irmãos 
que estão afastados sejam restaurados pelo poder de Cristo.

VALE A PENA BUSCAR 
(Mensagem sugestiva de preparo da Igreja para  

o projeto missionário Reencontro 2016)

TEXTO: Marcos 2:1-12 

INTRODUÇÃO

A história daquele jovem e daquela igreja me 
impressionaram. Ele havia experimentado a 
paz e a alegria de conhecer Jesus e a verda-
de da Palavra de Deus. Mas em determinado 
momento de sua vida começou a se afastar 
de Deus. 

Não sentia mais vontade de adorar a Deus na 
igreja, começou a negligenciar a oração e o 
estudo da Palavra de Deus e o que se seguiu 
foi um afastamento, cada vez maior, de Deus 
e da Igreja. Longe de Deus e de todos expe-
rimentou as “falsas alegrias deste mundo”, 
mas mantinha no coração um forte senso de 
suas culpas. No fundo, no fundo, não era fe-
liz; queria voltar, mas não tinha forças.  
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d. Muitos que iam até Jesus podiam fazê-lo por si mesmos. Você e eu po-
demos vir e vir hoje a igreja. Qualquer dia e hora estamos livres. Vamos a 
igreja para adorar e encontrar com Deus através de Sua Palavra. 

e. As pessoas vão a igreja por vários motivos, como era no tempo de Jesus. 
Alguns vão talvez por curiosidade, outros para receber bênçãos específicas, 
outros para criticar, outros para ouvir palavras de sabedoria e muitos vão 
para serem transformados por Deus.

f. Mas, queridos irmãos, há pessoas que desejam ver Jesus e não podem ir 
ou mesmo se acham inabilitadas para conseguir chegar a igreja por impos-
sibilidade física, mas principalmente espiritual. Que fazer então?

g. O verso 3 diz: 
    “E alguns foram ter com Ele, conduzindo um paralítico, levado por 
quatro homens”

h. Já naquele tempo havia entre o povo de Deus pessoas que se preocupa-
vam em buscar pessoas para coloca-las aos pés de Cristo. 

CITAÇÃO:
“Existem pessoas a ser revividas; muitas para receber a alegria da 
salvação em sua própria alma. Elas erraram..., mas Deus alegra-Se 
em restaurá-las. Há cura, limpeza para toda alma que vier a Cristo” 
Olhando para o Alto, p.281

I I .  MOTIVAÇÃO PARA BUSCAR

1. Outra igreja lá fora
a. Os dados numéricos da igreja apontam que temos tantos membros afasta-
dos que, praticamente, temos outra igreja. A pergunta é? Quem se preocupa 
com eles? Quem se importa?

b. Deus se importa - Genesis 18:32 - se encontrasse fiéis, teria poupado 
Sodoma. (Não destruirei por amor a dez).

Foi quando dois jovens começaram a orar por ele. Foram visitá-lo, tentaram 
muitas vezes levá-lo a Jesus e a igreja, mas não era fácil. Porém, não desis-
tiram e no projeto “Reencontro” daquele ano conseguiram, depois de muito 
esforço e tentativas, passar em sua casa e levá-lo naquela semana especial 
realizada na igreja. As mensagens da Palavra de Deus o impactaram e, fi-
nalmente, ele foi restaurado a presença de Deus. Encontrou paz, significado 
para sua vida e voltou a ser feliz, com o esforço daqueles dois jovens, ele 
foi restaurado.
 
Buscar e restaurar pessoas para Deus exige fé, oração e ação intencional.

I .  BUSCAR PARA CRISTO

1. Marcos 2:1-12 (ler)
a. No texto que lemos agora encontramos alguns pontos interessantes que 
refletem muitos comportamentos em nosso tempo.

b. v. 2 - Muitos afluíram 
para ali – Significa que 
muita gente queria receber 
de Jesus algum benefício. 
Será que apenas curas é o 
que realmente Jesus que-
ria dar aquele povo? 

c. A história do paralítico 
de Cafarnaum traz ensina-
mentos muito significati-
vos que mostram o que é 
essencial na vida cristã. 



54

d. Muitos que iam até Jesus podiam fazê-lo por si mesmos. Você e eu po-
demos vir e vir hoje a igreja. Qualquer dia e hora estamos livres. Vamos a 
igreja para adorar e encontrar com Deus através de Sua Palavra. 

e. As pessoas vão a igreja por vários motivos, como era no tempo de Jesus. 
Alguns vão talvez por curiosidade, outros para receber bênçãos específicas, 
outros para criticar, outros para ouvir palavras de sabedoria e muitos vão 
para serem transformados por Deus.

f. Mas, queridos irmãos, há pessoas que desejam ver Jesus e não podem ir 
ou mesmo se acham inabilitadas para conseguir chegar a igreja por impos-
sibilidade física, mas principalmente espiritual. Que fazer então?

g. O verso 3 diz: 
    “E alguns foram ter com Ele, conduzindo um paralítico, levado por 
quatro homens”

h. Já naquele tempo havia entre o povo de Deus pessoas que se preocupa-
vam em buscar pessoas para coloca-las aos pés de Cristo. 

CITAÇÃO:
“Existem pessoas a ser revividas; muitas para receber a alegria da 
salvação em sua própria alma. Elas erraram..., mas Deus alegra-Se 
em restaurá-las. Há cura, limpeza para toda alma que vier a Cristo” 
Olhando para o Alto, p.281

I I .  MOTIVAÇÃO PARA BUSCAR

1. Outra igreja lá fora
a. Os dados numéricos da igreja apontam que temos tantos membros afasta-
dos que, praticamente, temos outra igreja. A pergunta é? Quem se preocupa 
com eles? Quem se importa?

b. Deus se importa - Genesis 18:32 - se encontrasse fiéis, teria poupado 
Sodoma. (Não destruirei por amor a dez).

Foi quando dois jovens começaram a orar por ele. Foram visitá-lo, tentaram 
muitas vezes levá-lo a Jesus e a igreja, mas não era fácil. Porém, não desis-
tiram e no projeto “Reencontro” daquele ano conseguiram, depois de muito 
esforço e tentativas, passar em sua casa e levá-lo naquela semana especial 
realizada na igreja. As mensagens da Palavra de Deus o impactaram e, fi-
nalmente, ele foi restaurado a presença de Deus. Encontrou paz, significado 
para sua vida e voltou a ser feliz, com o esforço daqueles dois jovens, ele 
foi restaurado.
 
Buscar e restaurar pessoas para Deus exige fé, oração e ação intencional.

I .  BUSCAR PARA CRISTO

1. Marcos 2:1-12 (ler)
a. No texto que lemos agora encontramos alguns pontos interessantes que 
refletem muitos comportamentos em nosso tempo.

b. v. 2 - Muitos afluíram 
para ali – Significa que 
muita gente queria receber 
de Jesus algum benefício. 
Será que apenas curas é o 
que realmente Jesus que-
ria dar aquele povo? 

c. A história do paralítico 
de Cafarnaum traz ensina-
mentos muito significati-
vos que mostram o que é 
essencial na vida cristã. 



76

c. Quando buscamos uma pessoa que está afas-
tada de Cristo, Deus coloca em ordem nova-
mente sua vida, restaura completamente como 
fez com aquele homem enfermo.

2. O processo de restauração
a. Vamos ler novamente Marcos 2:4:
“E, não podendo aproximar-se dEle, por cau-
sa da multidão, descobriram o eirado no ponto 
correspondente ao em que Ele estava e, fazendo 
uma abertura, baixaram o leito em que jazia o 
doente”

b. Todos olham para o teto e veem quatro ho-
mens baixando o leito do enfermo. Imagino o 
olhar de fé desses homens olhando para o res-
taurador de vidas.

c. Jesus faz a maior restauração para quem está 
longe dos seus caminhos. Marcos 2:5 diz:
     “Filho, os teus pecados estão perdoados”

d. Era a cura o mais importante? Não, mas o 
restabelecimento da paz com Deus, do perdão. 
Esta é a maior restauração.

Citação: 
“Entre esses estava o paralítico de Cafarnaum. 
Como o leproso, esse paralítico perdera toda es-
perança de restabelecimento. Sua doença era o 
resultado de uma vida pecaminosa, e seus sofri-
mentos eram amargurados pelo remorso.” Ciên-
cia do Bom Viver, p.73

e. Jesus confirmou que era o Messias quando foi 
questionado sobre perdoar pecados, então Ele 
efetuou também a cura física. Marcos 2:10 (ler)

c. Jesus viria nesta Terra para salvar uma só alma se fosse necessário. Por 
isso devemos buscar nossos irmãos que estão afastados. Irmãos missioná-
rios, como aqueles quatro homens que estavam dispostos agir para restaurar 
a vida do amigo.

d. As estatísticas da IASD chegam a mostrar uma perda perto de 44% em 
pessoas que abandonam a fé. Temos a cada ano recuperado para Cristo e 
Sua Igreja cerca de 18%.

e. Aqueles quatro homens, certamente oraram pelo amigo doente. Mas não 
é só oração, eles fizeram mais, agiram!
 Alguém disse: “Oração sem ação, não passa de contemplação”

f. Há irmãos nossos de fé, que estão afastados de Jesus e não conseguem se 
achegar a Ele. Acham-se paralíticos por impossibilidade espiritual. 

g. O verso 4 diz: 
    “E, não podendo aproximar-se dEle, por causa da multidão!

h. As impossibilidades espirituais são devido a “multidão” de: falta de fé, 
secularismo, consumismo, relativismo e tantos outros “ismos” que impen-
dem as pessoas serem alcançadas pela graça de Deus.

  I I I .  O  PROCESSO DE RESTAURAÇÃO

1. Apostasia x restauração

a. O clamor de uma alma sedenta é: 
“Restaura-nos ó Deus; faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos” 
Salmo 80:3

b. Restaurar é uma palavra hebraica que transliterada é “shuwb” têm o sen-
tido de voltar, retornar, aplicável a restaurar relações rompidas. No Novo 
Testamento encontramos a palavra restauração é “APOKATASTASIS”, que 
é formada de “APO” (para trás de novo) e “KATHISTEMI” (por em ordem). 
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  IV.  O  REENCONTRO É UM PROJETO  
DE FÉ E  AÇÃO

1. Porque buscar?
a. Muitos, como o paralítico, estão sofrendo sem a paz. Se alguém não se 
dispor a busca-los perecerão.

b. O projeto do Reencontro realiza uma obra missionária extraordinária. É 
um chamado para nossa igreja hoje.

Citação:
“Há diante de nós numa grande obra. Há homens e mulheres a se des-
viarem do redil de Cristo, e à medida que se tornam frios, indiferentes, 
e perdem toda disposição de voltar, não correrão atrás de vós. Vós os 
deveis ir buscar onde estão... Ao encontrardes uma ovelha desgarrada, 
chamai-a para o redil; e não a largueis enquanto não a virdes a salvo 
ali... Sai em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel.” Nossa Alta 
Vocação, MM 1962, 21 de Junho, p. 176

2. O preparo para o Reencontro

a. Fase de preparação – através da Se-
cretaria da igreja, obter a lista de membros 
afastados, distribuindo esses nomes entre 
os irmãos. Preencher o cartão de oração 
intercessora. (De 3 a 6 meses antes).

b. Dia do Reencontro – Apresente o ser-
mão “Vale a Pena Voltar” com o poder de 
Deus. A igreja estará pronta e feliz em re-
ceber de volta aqueles que estão afastados.

c. Após o dia do Reencontro- manter o 
atendimento a todos os que participaram e 
prepara-los para o rebatismo. 

CONCLUSÃO

Irmãos, dentro de alguns meses vamos realizar a linda programação do 
Reencontro. Mas precisamos buscar estas pessoas e, assim como o paralíti-
co, coloca-los aos pés de Cristo.

O Espírito de Profecia afirma:
Se a ovelha perdida não é trazida ao aprisco, vagueia até perecer. E muitas 
vezes descem à ruína pela falta de uma mão estendida para salvá-la” Pará-
bolas de Jesus, 191.

Contar experiência real: 
(Você pode contar esta história de forma resumida e com suas próprias 
palavras de alguém que foi buscado e voltou para igreja. Conte a his-
tória sem dizer o nome da pessoa. No final convide para que venha a 
frente e mostre a alegria de ter voltado. Coloque emoção e seu coração 
para contar e impactar a igreja com o poder do Espírito Santo)

APELO

a. Desejo fazer um apelo a você nesta manhã. Como aqueles quatro homens 
que se dispuseram a levar o paralítico a Jesus, Você pode buscar alguém 
para Jesus.
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b. Desejo fazer uma oração especial por você. Venha aqui a frente, por 
favor, aquele que tem pelo menos um nome em mente para orar e trabalhar, 
para que seja resgatado (a).

c. Tenho em minhas mãos ____fichas de endereços. Você gostaria de levar 
para iniciarmos o projeto de oração e visitação a estes irmãos? (Distribua 
as fichas) 

d. Faça uma oração especial por sua igreja e os membros que vão buscar 
pessoas para o projeto Reencontro 2016.

Obs.: (Antecipadamente prepare pequenas fichas com nomes e endereços 
dos afastados e neste momento faça um apelo para que venham a frente os 
irmãos de desejam buscar pelo menos um irmão ou irmã que está longe dos 
caminhos de Deus. Leia cada nome e vá entregando as fichas. Secretaria (o) 
da igreja anota o nome do membro e o nome e endereço do afastado. Poste-
riormente uma reunião é feita com este grupo e a equipe do reencontro para 
entregar materiais e treiná-los para atender estas pessoas.)

Mensagem sugestiva de preparo da igreja 
Programa Reencontro 2016

Equipe Secretaria

S E R M Ã O  2
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TEXTOS BÍBLICOS: Filipenses 4:4; Lucas 15:7,10,32 (ler) 
 
Filipenses 4:4 “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi:
                         Alegrem-se! ” 
Lucas 15:
  v.7 “...haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 
por noventa e nove justos”; 
v.10 “...há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se 
arrepende”; 
v.32 “...tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque 
ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado’”

INTRODUÇÃO

Fico imaginando a vida. O que é a vida?  Será que é levantar-se buscando a 
felicidade a cada dia, correr, estressar, ver injustiças, fazer coisas, e ainda 
assim não ter um propósito?

Milhares de pessoas hoje no mundo pensam que ter felicidade é alcançar 
um cargo na empresa, realizar um curso, conseguir realizar um sonho.

Alguns especialistas chegam a dizer que há pelo menos três áreas onde as 
pessoas se concentram, como fator de felicidade: 
▪ Na busca de coisas materiais; 
▪ Na busca de realização pessoal e profissional; 
▪ Na busca desenfreada de relacionamentos que sejam significativos.

I .  VOLTAR POR UM PROPÓSITO

1. Riquezas, realização pessoal e profissional sem propósito de vida tem 
valor? Vale a pena andar longe dos caminhos de Deus por isto?

2. Digo hoje, a todos, que estas coisas são importantes e trazem momentos 
“felicidade”, mas apenas passageiras. 
    
    Marcos 8:36
    “Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua 
alma?”

3. Há pessoas que trabalham tanto, buscando uma vida de conforto, mas, 
infelizmente, não tem tempo para viver.

Obs.:(prezado pregador (a), esta é uma mensagem sugestiva. Você 
pode usá-la de maneira completa ou parcial. Poderá acrescentar out-
ros tópicos e sugestões que serão dadas em letras itálico azul com 
parênteses neste texto. Lembre-se que o mais importante é a Pala-
vra de Deus, tocando profundamente ao coração daqueles que estão 
afastados. O Senhor Jesus usará você poderosamente, para falar com 
amor aos que estão afastados dos caminhos de Deus e desejam recon-
hecer na igreja hoje a mensagem: “VALE A PENA VOLTAR”.

VALE E PENA VOLTAR!
A alegria de viver!

Sermão 2 – Dia do Reencontro 2016
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TEXTOS BÍBLICOS: Filipenses 4:4; Lucas 15:7,10,32 (ler) 
 
Filipenses 4:4 “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi:
                         Alegrem-se! ” 
Lucas 15:
  v.7 “...haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 
por noventa e nove justos”; 
v.10 “...há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se 
arrepende”; 
v.32 “...tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque 
ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado’”
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▪ Na busca de realização pessoal e profi ssional; 
▪ Na busca desenfreada de relacionamentos que sejam signifi cativos.
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I I .  VOLTAR PELA ALEGRIA

1. Em Lucas 15 encontramos o capítulo da alegria. Alegria de encontrar a 
Alegria do Reencontro. O filho sentiu que valia a pena voltar pela alegria de 
receber o amor do pai, pela alegria que o mundo não poderia oferecer a ele.

 “...tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele 
estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado’ Lucas 15:32

2. A palavra de Deus afirma em Filipenses 4:4 
   “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!” 

Vale a pena voltar e encontrar a alegria de servir a Deus junto com seus 
irmãos em Cristo.

3. A alegria do filho pródigo foi voltar para Casa. Nossa alegria hoje é ver 
você voltar a casa de nosso Pai Celestial. Por isso estamos alegres.

“Alegrei-me com os que me disseram: Vamos à casa do Senhor!” Salmo 
122:1

Ilustração: 
Um homem muito rico em seus negócios disse a alguns amigos: 
Eu deito e durmo como uma criança! 
Como? Perguntou o amigo. Com tanta crise financeira neste mundo?
Ele então explicou melhor: Eu deito, durmo duas horas, acordo e choro. 
Durmo mais duas horas, acordo e choro.
Não sei o que fazer de minha vida!

4. Irmãos, há também a busca por realização profissional e fama - é im-
portante você se alcançar e realizar, mas quando é sem propósito, não há 
alegria. É por isso que muitos famosos, mergulham no caminho das drogas 
e até chegam a tirar a própria vida. Aparentemente são felizes, mas não tem 
alegria de viver.

5. Outro ponto é a busca por re-
lacionamentos, como fator de to-
tal felicidade, e nesta correria as 
pessoas passaram a ser tratadas 
como objetos descartáveis e dis-
pensáveis. (a TV mostra todo dia 
o caminho da infelicidade pelos 
relacionamentos descartáveis)

Ilustrar: A indústria do entre-
tenimento traz um divertimento 
que não satisfaz. São piadas de 
programas humorísticos, onde 
as pessoas sorriem, mas não tem 
alegria.

6. Neste dia de Reencontro, que-
ro dizer a você: vale a pena voltar 
para um proposito real de uma 
vida com Deus. Vale a pena vol-
tar. Vale a pena trocar felicidade 
passageira pela alegria eterna. 
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4. Irmãos e amigos, o mais importante é a alegria como fruto do poder do 
Espírito Santo em um coração perdoado. Romanos 14:17 está escrito:

“Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria 
no Espírito Santo” Romanos 14:17

Ilustração:
(Conte a história de alguém que está na igreja e que passou por uma expe-
riência emocionante para voltar para Deus. Lembre-se, entreviste e pergun-
te que alegria a pessoa encontrou em voltar para Jesus e Sua Igreja.

I I I .  VOLTAR PARA FAMÍLIA DE DEUS

1. Vale a pena voltar para a família. Assim como o filho pródigo que reconhe-
ceu que o melhor lugar para estar não era em uma vida de sofrimento e estresse.

2. Quando Deus não é o primeiro veja o que acontece:

Ilustração do Salmo 23 do homem (Christine e Tom Sine  “Living on Purpo-
se: Finding God’s Best Your Life, p.17)

O relógio é o meu ditador, não descansarei.
Ele me faz deitar somente quando estou exausto.
Leva-me à depressão profunda, assola minha alma.
Guia-me para dentro do frenesi por amor às atividades.

Ainda que eu ande freneticamente de tarefa em tarefa,
Não terminarei nada, porque o meu “ideal” está comigo.
Os prazos e minha necessidade de aprovação me impulsionam.
Exigem desempenho de mim, além dos limites de minha agenda.

Ungem minha cabeça com enxaqueca: minha caixa de entrada 
de e-mails transborda.
Certamente a fadiga e a pressão do tempo me seguirão todos 
os dias da minha vida.
E habitarei nos laços da frustração para todo o sempre” 

3. Vale a pena voltar e poder dizer hoje: “O Senhor é meu pastor e nada me 
faltará” Salmo 23:1

4. E se vier provações temos motivos para nos alegrar, pois isto redundará 
em alegria. Na Bíblia está escrito:

Tiago 1:2-3
“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por 
diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseve-
rança” Tiago 1:2-3 

5. Vale a pena voltar, porque Deus tinha um propósito, tinha uma alegria 
proposta e tinha você e eu em seu plano de salvação.

6. A grande questão é buscar a Deus e encontrar a paz que só Ele nos oferece.

Hebreus 12:2 “Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa 
fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a 
vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.

CONCLUSÃO

Nunca é tarde, porque alguém que aprecia muito você esteve orando por 
meses, pedindo a Jesus que você voltasse ao Senhor hoje. E nós louvamos a 
Deus, porque você está aqui. Voltar a Jesus, porque vale a pena.
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APELO

Nesta oportunidade eu preciso, em nome de Jesus, dizer a você: VALE A 
PENA VOLTAR! Venha até aqui, eu quero orar por sua decisão. Prezado 
irmão (ã), que está próximo destes nossos queridos irmãos que voltam para 
o lar hoje, venha junto com eles por favor para orarmos.

Os céus estão radiantes de alegria pois como lemos na Palavra de Deus hoje: 
Lucas 15:32
“...tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele 
estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado’”

Mensagem sugestiva especialmente preparada 
para o Programa Reencontro 2016

Equipe Secretaria
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