3 Exemplos Inspiradores de Sacrifício
na Bíblia

Esboço do sermão temático sobre o sacrifício com o tema: 3
Exemplos Inspiradores de Sacrifício na Bíblia e como ele se
relaciona com o discipulado. Sermão Temático de Kevin
Cauley útil para estudo bíblico sobre sacrifício (oferta).
Nesta lição, discutiremos o significado do sacrifício e
ilustraremos esse significado por meio de três exemplos de
sacrifício na Bíblia: 1) uma pessoa pobre, 2) um pregador e 3)
um peregrino.
OBJETIVO: Quero que cada pessoa seja renovada em espírito
para fazer os sacrifícios apropriados em sua vida pelo reino de
Deus.

TEMA: 3 Exemplos Inspiradores de Sacrifício
na Bíblia

TEXTO: Romanos 12: 1-2
“1 ROGO-VOS, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que
apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e
agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
2 E não sede conformados com este mundo, mas sede
transformados pela renovação do vosso entendimento, para
que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita
vontade de Deus.”

INTRODUÇÃO: Ao começarmos este sermão sobre o
sacrifício:

A) Sobre o texto:

1. No Antigo Testamento, os sacrifícios deviam literalmente morrer. Seu
sangue foi derramado e o animal do sacrifício foi, portanto, “dedicado” ou
“destruído”.

2. Jesus sacrificou por nós tanto Sua VIDA quanto Sua VIDA.

a) Ele sacrificou sua VIDA entregando toda a sua vida pessoal
ao serviço de Deus.
b) Ele deu Sua VIDA morrendo na cruz e derramando Seu
sangue por nosso perdão.
c) Tanto Sua VIDA quanto Sua VIDA foram dedicadas a Deus.

3. Hoje, na era cristã, Deus não espera menos de nós.

a) Devemos nos concentrar em sermos sacrifícios VIVOS todos
os dias. É PRECISO fazer isso para viver a vida cristã.
b) PODEMOS ser chamados a dar nossa VIDA por nossa fé. NÃO
é necessariamente o caso, entretanto, que este é um requisito
para a vida do cristão. Ou seja, uma pessoa pode viver uma
vida que agrade a Deus e morrer de causas “naturais”.

4. Um sacrifício vivo é alguém que faz os sacrifícios apropriados em sua
vida todos os dias para glorificar a Deus por meio de Seu Filho, Jesus.

5. Mas, sem dúvida, a pergunta surge em muitos: “O que é um
sacrifício?” “Como posso fazer sacrifícios?”

6. Vamos dar uma olhada no conceito de “sacrifício” por meio de três
exemplos bíblicos proeminentes.

B) NOTA Especial:

Você já jogou o jogo “Quem Sou Eu”? É aqui que você tenta
adivinhar de quem está falando, descrevendo alguém em
termos de seus atributos pessoais. Faremos isso hoje com
esses exemplos.
Quero que você tente adivinhar os exemplos enquanto
pensamos nesta lição. Vou te dar uma dica. Todos esses são
personagens bíblicos.

Vamos discutir este sermão sobre sacrifício observando
3 exemplos de sacrifício na Bíblia

I. EXEMPLO DE SACRIFÍCIO: UMA PESSOA POBRE

A) “Quem sou eu?”

1. Eu sou alguém que Jesus viu.

2. Tenho uma renda limitada.

3. Sou pobre financeiramente, mas sou rico espiritualmente.

4. Estou sozinho neste mundo, mas um dia alguém esteve comigo.

5. Eu sou encontrado apenas nos livros de Marcos e Lucas.

6. Eu sou mulher.

7. Repreendi os ricos com meu exemplo.

8. Eu dei tudo que tinha a Deus.

9. Embora eu seja pobre, dei mais do que todos os ricos.

10. Quem sou eu?

11. Eu sou a viúva pobre de Marcos 12:42 e Lucas 21: 2 que deu suas últimas
duas moedas ao Senhor.

B) Leia Marcos 12: 41-44.

C) Aprendemos as seguintes lições sobre o sacrifício.

1. Não é sacrifício se dermos o que podemos pagar – seja dinheiro, posses,
tempo, etc.

a) Observe o exemplo dos macedônios.
b) Leia 2 Coríntios 8: 1-5

2. Não é sacrifício a menos que seja dado com o propósito certo e pelas
razões certas.

a) Jesus estava assistindo “COMO” as pessoas deram.
b) Sabemos que alguns naqueles dias muitas vezes deram
para a glória dos homens, para serem vistos pelos homens
(Mateus 6: 2).
c) A viúva deu com o espírito certo.

3. É sacrifício quando damos a Deus coisas que genuinamente
PRECISAMOS.

a) As viúvas eram o membro mais negligenciado daquela
sociedade.
b) Essa viúva precisava desse dinheiro.
c) Vejamos outros exemplos de sacrifício na Bíblia.

II. EXEMPLO DE SACRIFÍCIO: UM PREGADOR

A) “Quem sou eu?”

1. Eu nasci judeu.

2. Eu conheci Jesus pessoalmente.

3. Eu sou um apóstolo.

4. Eu viajei de barco na minha vida.

5. Eu preguei o Evangelho de Cristo aos gentios.

6. Escrevi vários livros do Novo Testamento.

7. Desisti de tudo pelo que trabalhei na minha vida por Jesus.

8. Sofri açoites, prisão, naufrágio e outras perseguições pela causa de
Cristo.

9. Antes de me tornar cristão, jejuei por três dias.

10. Quem sou eu?

11. Eu sou Paulo, que já foi chamado de Saulo de Tarso.

B) Leia Filipenses 3: 3-8 e 2 Coríntios 11: 23-28

C) Aprendemos com Paulo as seguintes lições a respeito do
sacrifício.

1. O sacrifício envolve a dedicação de toda e qualquer realização pessoal a
Cristo. Não há nada que o homem possa realizar que seja nobre demais
para ser sacrificado por amor a Cristo.

a) Quantas vezes os homens falham aqui.
b) Graus educacionais.
c) Credenciais comerciais.
d) Prêmios humanitários.
e) Todos devem ser colocados aos pés de Cristo.

f) Jesus disse: “Pois todo aquele que quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á; e quem perder a sua vida por minha causa,
encontrá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo
inteiro e perder a sua alma? ou o que o homem dará em troca
de sua alma?”(Mateus 16: 25-26).

2) Não é um sacrifício quando tentamos servir a Deus no conforto da nossa
poltrona. Se nossa vida não envolve perda pessoal e sofrimento pessoal
por causa de Cristo, então não fizemos nenhum sacrifício.

a) Jesus disse: “Lembrai-vos da palavra que vos disse: O servo
não é maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, eles
também perseguirão você; se eles mantiveram a minha
palavra, também manterão a sua.” (João 15:20).
b) 2 Timóteo 3:12 diz: “Sim, e todos os que querem viver
piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição”.
c) Isso é 2 de 3 exemplos de sacrifício na Bíblia.

III. EXEMPLO DE SACRIFÍCIO: UM PEREGRINO

A) “Quem sou eu?”

1. Eu vivi sob uma aliança diferente da sua.

2. Vivi em tendas toda a minha vida.

3. Eu era um homem bastante rico na minha época.

4. Eu não era sumo sacerdote, mas oferecia sacrifícios diante de um.

5. Durante meu tempo, Deus falou diretamente aos pais das famílias.

6. Sacrifiquei a proximidade e o conforto da família para seguir a Deus.

7. Deus me prometeu que todas as famílias seriam abençoadas em minha
semente.

8. Expulsei um filho e ofereci o outro para agradar a Deus.

9. Sou mencionado nas escrituras como o “amigo de Deus” e “o Pai dos
Fiéis”.

10. Quem sou eu?

B) Leia Hebreus 11: 8-10; Gênesis 22: 1-12

C) Aprendemos com Abraão as seguintes lições a respeito do
sacrifício.

1) Sacrifício significa obedecer a Deus independentemente de onde isso
deixa nossa família.

a) Abraão saiu.
b) Ele não sabia para onde estava indo.
c) Deus disse a ele para onde ir.
d) Abraão sacrificou sua situação atual por um país melhor.
e) Jesus disse: “Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim
não é digno de mim; e quem ama o filho ou a filha mais do
que a mim não é digno de mim”. (Mateus 10:37).

2) Sacrifício significa que devemos colocar a confiança em Deus de que Ele
proverá tudo o que precisamos.

a) Abraão não sabia que tipo de terra o esperava.
b) Ele colocou sua fé e confiança em Deus de que para onde
ele estava indo, Deus proveria.
c) Abraão teve que sacrificar a confiança em si mesmo para
fazer isso (Provérbios 3: 5-6).

3) O sacrifício envolve a perda daquilo que é muito próximo e caro para
nós.

a) Abraão estava disposto a sacrificar seu filho Isaque porque
Deus pediu a ele.
b) Deus nos pediu para dar a ele tudo o que temos hoje como
um sacrifício vivo.
c) Temos algo em nossas vidas para nós mesmos?
d) Escondemos alguma coisa de Deus?
e) Coloque tudo o que você tem aos pés do Senhor neste dia
para ser usado para Seu bom prazer.
f) Lembre-se do rico tolo (Lucas 12: 15-21) Oh, se ele apenas
tivesse feito alguns sacrifícios!

CONCLUSÃO: Ao concluirmos este sermão sobre o
sacrifício, notemos;

A) Vimos três exemplos de sacrifício na Bíblia.

1. Uma Pessoa Pobre – A Viúva e suas moedas.

2. Um Pregador – Paulo o Apóstolo

3. Um Peregrino – Abraão, o Pai da fé.

B) Com esses exemplos de sacrifício, aprendemos as seguintes
lições:

1. Não é sacrifício se dermos o que podemos pagar – seja dinheiro, posses,
tempo, etc.

2. Não é um exemplo de sacrifício a menos que seja dado com o propósito
certo e pelas razões certas.

3. É sacrifício quando damos a Deus coisas que genuinamente
PRECISAMOS.

4. O sacrifício envolve a dedicação de toda e qualquer realização pessoal a
Cristo. Não há nada que o homem possa realizar que seja nobre demais
para ser sacrificado por amor a Cristo.

5. Não é um sacrifício quando tentamos servir a Deus no conforto de nossa
poltrona. Se nossa vida não envolve perda pessoal e sofrimento pessoal
por causa de Cristo, então não fizemos nenhum sacrifício.

6. Sacrifício significa obedecer a Deus independentemente de onde isso
deixa nossa família.

7. Sacrifício significa que devemos colocar a confiança em Deus de que Ele
proverá tudo o que precisamos.

8. O sacrifício envolve a perda daquilo que é muito próximo e caro para
nós.

