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Prezado Secretário e Ancião responsável pelo Evangelismo do 
Reencontro: Esta mensagem é sugestiva de preparo da Igreja 
para o programa de rebatismo. Vocês podem usá-la de forma 
completa ou como esboço. A pregação deverá ser apresentada 
de três a quatro meses antes do programa. O acompanhamen-
to do projeto através das unidades da Escola Sabatina tem se 
mostrado muito eficaz. Que Deus os use poderosamente para 
pregar a Palavra de Deus aos irmãos!

ESCOLHAS
“Como buscar afastados”

SERMÃO 1: 
PREPARO DA IGREJA

TEXTO: Tiago 5:19, 20 (ler)

“Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o 
trouxer de volta, lembrem-se disto: Quem converte um pecador do 
erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssi-
mos pecados sejam perdoados” (Tiago 5:19, 20, NVI – Nova Versão 
Internacional).

Na Bíblia “A Mensagem – Linguagem Contemporânea” encontra-
mos: “Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou 
da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de 
volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido 
que ela se afaste de Deus” (Tiago 5:19, 20). 
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3. Irmãos, ninguém sai da igreja de repente. O processo de declínio 
espiritual é consequência de vários fatores: falta de estudo da Pala-
vra de Deus, falta de oração, falta de se congregar com os irmãos.   

4. Na Palavra de Deus está escrito:
“Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, 
façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se apro-
xima” (Hebreus 10:25). 

5. Mas o principal motivo de afastamento é uma profunda crise es-
piritual. Nosso desafio é buscar essas pessoas que estão afastadas.

6. No Espírito de Profecia encontramos:
“Se a ovelha perdida não é trazida ao aprisco, vagueia até perecer.  
E muitas pessoas descem à ruína pela falta de uma mão estendida 
para salvá-la” (Parábolas de Jesus, p. 191).

I I .  U M DESA F IO PES SOA L

1.  Tiago 5:19, 20 (Nova Versão Internacional) (ler com a igreja)
“Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o 
trouxer de volta, lembrem-se disto: Quem converte um pecador do 
erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssi-
mos pecados sejam perdoados.”  

2. Vamos analisar esses dois versículos do capítulo 5 de Tiago.

a. Tiago não finalizou sua carta como outras epístolas, que são con-
cluídas com bênçãos e cumprimentos, mas com um chamado para a 
missão com um grupo especial, “irmãos afastados”.  

b. Verso 19 – Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade 
e alguém o trouxer de volta.

I N T RODUÇ ÃO

Você é um cristão feliz? Tem alegria em servir a Deus? Tem a paz 
e a esperança da volta de Cristo ardendo em seu coração, por ter um 
dia escolhido Jesus? Sim?

Mas, como você se sente ao ver tantos irmãos, que já congregaram co-
nosco, e agora estão afastados dos caminhos de Deus, vivendo infelizes?
 
Hoje desejo desafiá-los, em nome do Senhor, a buscar pessoas que 
um dia estiveram em nosso meio e, por terem feito escolhas erradas, 
estão longe de Deus (afastadas), mas precisam voltar para a igreja e 
para Jesus a fim de novamente encontrar a alegria da salvação.

Dentro de                  meses vamos realizar uma linda programação 
em nossa igreja. Será o dia do Evangelismo do Reencontro. Nesse 
dia, pela graça de Deus, muitos serão batizados, voltando a fazer 
parte do redil do Bom Pastor, Jesus Cristo.

O texto que lemos a princípio, em Tiago 5:19, 20, nos convida a uma 
ação cristã de amor para com nossos irmãos que estão afastados. O 
Evangelismo do Reencontro será uma grande bênção!

I .  A  R E A L I DA DE DA A P OSTA SI A

1. A apostasia é um grande desafio que nós, cristãos, enfrentamos. 
Os números mostram que, praticamente, temos outra igreja lá fora 
que precisa ser resgatada, pois a volta de Jesus está muito próxima.

2. Vamos entregar hoje “cartões de oração” para que todos nós pos-
samos orar e buscar esses irmãos. Cada líder de unidade da Escola 
Sabatina acompanhará esse trabalho na sua classe. É na verdade um 
evangelismo de amor pela restauração desses irmãos. 
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2. Sendo irmãos em Cristo, não podemos desistir das pessoas. O 
reencontro é uma obra de restauração maravilhosa! Por isso o texto 
enfatiza: “Sabei” ou “lembrem-se”.

3. Lembrar de quem um dia esteve conosco, lembrar da alegria e do 
companheirismo cristão. Lembrar que essas pessoas não podem se 
perder por que não as buscamos.

Ilustração: Ana estava afastada da igreja havia muitos anos. Na ver-
dade, seu casamento estava em uma situação muito terrível! Final-
mente, o esposo a abandonou e ela entrou em depressão. Todos sumi-
ram, até mesmo os amigos da igreja em que ela havia sido membro 
por tantos anos. Mas, certo dia, Adélia pegou a ficha de Ana para 
trabalhar com ela por ocasião do projeto do reencontro. Foi visitá-la 
e a encontrou em uma situação deplorável. Sem dormir, casa total-
mente em desordem... Ana havia perdido a vontade de viver. Adélia, 
limpou a casa, conversou com ela e orou por ela. Por muitas semanas 
Adélia acompanhou Ana em sua luta contra a doença física e espiri-
tual. Finalmente, no dia do seu rebatismo, Ana disse: Irmãos, sabem 
por que eu estou aqui? Sabem por que não tirei minha vida? Por um 
motivo: Ana não desistiu de mim. Eu pensava que ela não voltaria, 
mas para minha surpresa ela sempre aparecia e me falava que Deus 
tinha um plano para minha vida. Hoje estou morrendo para o pecado 
e renascendo para Deus. Hoje estou voltando para os braços Deus! 
Ana, mais uma vez, obrigada porque você não desistiu de mim!

4. Adélia sentiu a alegria que acontece no Céu, quando alguém volta 
para os braços do Pai Celestial.

5.  Lemos em Lucas 15:7:
“Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no Céu por 
um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que 
não precisam arrepender-se.”

3. Tiago mostrou uma preocupação específica por aqueles que se des-
viaram da verdade. Falou de cristãos que precisam ser reintegrados.

4. A palavra “desviar” (no original grego é “planáo”, que significa 
“vagar”). Os membros da igreja podem “se desviar” da doutrina, ou 
abandonar princípios de conduta cristã e cair em práticas pecamino-
sas. Na verdade estão vagando por outros caminhos.
     
5. O texto ainda diz assim: “Se alguém se desviar da verdade”. E o 
que é a verdade?   

6. Verdade é a norma de vida revelada por Cristo. Na Palavra de 
Deus, em João 8:32, está escrito:
“E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.” 

7. Nós podemos retratar no “Evangelismo do Reencontro” esta ex-
pressão do verso 19: “... e alguém o trouxer de volta.”  
Trazer de volta alguém que se foi. Buscar, resgatar.

8. Também é muito interessante que a palavra “converter” aqui é 
“epistrepho” que significa “fazer retornar”, “trazer de volta”.  

9. Atrair com amor aos que se desviaram e firmá-los na fé é respon-
sabilidade não apenas do pastor, mas de todos os cristãos.

I I I .  SA BE R E L E M BR A R

1. Vamos continuar estudando o texto bíblico. Leiamos Tiago 5:20:
“Lembrem-se disto: Quem converte um pecador do erro do seu ca-
minho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados 
sejam perdoados”(NVI).
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6. A explicação da expressão “cobrirá”, que no original da Bíblia é 
a palavra “kalupto” significa “cobrir”, “velar”.  
 
7. No Salmo 32:1 lemos o seguinte: 
“Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é 
coberto.” 

8. 1 Pedro 4:8 (ler) diz:
“Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, 
porque o amor cobre multidão de pecados.”

9. Quando uma pessoa retorna aos caminhos do Senhor, Deus a per-
doa e lança suas transgressões como que “nas profundezas do mar” 
(Miqueias 7:19). Amém!

10. No capítulo 5 de Tiago está implícito que, se oramos por aflitos e 
enfermos, também devemos orar pelos que se desviaram dos cami-
nhos do Senhor. Este é nosso desafio pessoal: orar e buscar esses ir-
mãos. Amá-los ao ponto de nos preocuparmos com eles e buscá-los.

Pensamento: 
“Não deixe que um problema a ser resolvido se torne mais importan-
te do que uma pessoa ser amada.”

V I .  PR E PA RO PA R A O R E E NCON T RO

1. Agora, vamos assistir a um vídeo sobre os passos que devemos 
dar, como igreja, para o Evangelismo do Reencontro 2017.

8

I V.  QU E M CON V E RT E U M PEC A DOR

1. Tiago 5:20 apresenta um ponto interessante:
     Quem converte um pecador?
     Nós podemos converter alguém? Temos poder para isso?

2. No Comentário Bíblico Adventista, encontramos a explicação:
“Só Deus converte, mas os seres humanos são Seus instrumentos  nessa 
obra celestial. Muitas são as maneiras pelas quais o cristão pode diri-
gir a atenção das pessoas a Deus” (CBASD, v. 7, p. 593, 594).

V. SALVARÁ DA MORTE – MULTIDÃO DE PECADOS

1. Tiago 5:20: “salvará a pessoa da morte ou salvará a vida dessa 
pessoa”.

2. Esse texto significa salvar da morte eterna. O juízo aguarda todos 
os pecadores. 

3. Em Romanos 6:23 encontramos o seguinte texto:
“O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida 
eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.” 

4. Jesus veio a este mundo com um único propósito – resgatar! E 
é esse amor maravilhoso de Deus que nos motiva a buscar nossos 
irmãos afastados.

5. Em Tiago 5:20, o fim do verso diz: “fará que muitíssimos peca-
dos sejam perdoados” ou “cobrirá multidão de pecados”.
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CONCLUSÃO

Tiago 5:19, 20 (ler com a igreja)
“Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o 
trouxer de volta, lembrem-se disto: Quem converte um pecador do 
erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssi-
mos pecados sejam perdoados.”   

Queridos irmãos, Jesus está às portas, precisamos buscar nossos ir-
mãos afastados. Eles estão como ovelhas desgarradas, estão sofren-
do e precisam de Deus e de nossa ação individual.

A PE LO

Testemunho: Conte a história de alguém que tenha voltado para 
a igreja, e depois chame a pessoa à frente. Se possível, faça uma 
entrevista com a pessoa abordando pontos bem objetivos. 
Obs.: Não entregue o microfone para a pessoa, apenas a dirija 
para os pontos principais do apelo.

Se preferir, use o DVD Reencontro 2017, escolha um testemu-
nho e apresente para a igreja. Ou conte uma história de alguém 
que  tenha sido resgatado, e depois apresente essa pessoa para a 
 igreja. Lembre-se de que é um momento solene. Prepare-se pelo 
poder de Deus.

1. Irmãos, dentro de alguns meses vamos realizar aqui em nossa igre-
ja uma linda programação de Reencontro. Assim como o(a) irmão(ã) 
                                                  contou seu testemunho, outras pessoas 
poderão fazer o mesmo. Precisamos buscar nossos queridos que es-
tão longe do Senhor. 

2. Desejo convidar os anciãos e professores da Escola Sabatina que 
venham aqui à frente. Quero desafiar cada membro da igreja a tra-
zer, neste ano, pelo menos uma pessoa que esteja afastada dos cami-
nhos de Deus e reconduzi-la a Cristo.

3. Entregue as fichas de oração para os líderes ou membros e faça 
uma poderosa oração de reconsagração e apelo à missão de salvar.

Obs: Com a direção da Escola Sabatina, você pode preparar as fi-
chas de pessoas afastadas e dividi-las por unidades. Isso facilitará 
na hora do apelo a entrega dos nomes e endereços.

Mensagem sugestiva de preparo da igreja 
Para o Evangelismo Reencontro 2017

Equipe Secretaria
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mãos afastados. Eles estão como ovelhas desgarradas, estão sofren-
do e precisam de Deus e de nossa ação individual.

A PE LO

Testemunho: Conte a história de alguém que tenha voltado para 
a igreja, e depois chame a pessoa à frente. Se possível, faça uma 
entrevista com a pessoa abordando pontos bem objetivos. 
Obs.: Não entregue o microfone para a pessoa, apenas a dirija 
para os pontos principais do apelo.

Se preferir, use o DVD Reencontro 2017, escolha um testemu-
nho e apresente para a igreja. Ou conte uma história de alguém 
que  tenha sido resgatado, e depois apresente essa pessoa para a 
 igreja. Lembre-se de que é um momento solene. Prepare-se pelo 
poder de Deus.

1. Irmãos, dentro de alguns meses vamos realizar aqui em nossa igre-
ja uma linda programação de Reencontro. Assim como o(a) irmão(ã) 
                                                  contou seu testemunho, outras pessoas 
poderão fazer o mesmo. Precisamos buscar nossos queridos que es-
tão longe do Senhor. 

2. Desejo convidar os anciãos e professores da Escola Sabatina que 
venham aqui à frente. Quero desafiar cada membro da igreja a tra-
zer, neste ano, pelo menos uma pessoa que esteja afastada dos cami-
nhos de Deus e reconduzi-la a Cristo.

3. Entregue as fichas de oração para os líderes ou membros e faça 
uma poderosa oração de reconsagração e apelo à missão de salvar.

Obs: Com a direção da Escola Sabatina, você pode preparar as fi-
chas de pessoas afastadas e dividi-las por unidades. Isso facilitará 
na hora do apelo a entrega dos nomes e endereços.

Mensagem sugestiva de preparo da igreja 
Para o Evangelismo Reencontro 2017

Equipe Secretaria
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