
   7 COISAS BOAS – Esboço de Pregadores 
 
Introdução: 
 
História: Ira Yates era um fazendeiro pobre que cuidava de ovelhas no Texas, USA. Uma 
equipe sismográfica descobriu uma reserve de petróleo abaixo de sua terra. Eles perfuraram 
a terra e uma fonte de óleo começou a produzir milhares de barris de petróleo. Ele foi da 
pobreza a riqueza em um dia só! Ele estava sofrendo por falta de conhecimento. 
 
Aplicação: Nós temos boas coisas pra te contar também! Você pode ter sofrido ou lutado, 
mas o que você talvez não saiba e que existe uma fonte de benção e favor muito próximo 
de você que pode transformar a sua vida. 
 

“Felipe anunciava-lhes a Cristo ... e houve grande alegria naquela cidade” (At 8:5,8) 
 

1. Não Importa quem você é; você é muito Amado! 
 
História: Havia uma jovem moça que sonhava casar-se com a pessoa certa. Um dia um 
homem jovem, bonito, rico, bem vestido chegou na vida dela. A primeira vez que se 
encontraram foi amor à primeira vista. Pouco tempo depois ele a pediu em casamento, 
contando pra ela como ele queria compartilhar de um futuro juntos, sua riqueza, e sua vida 
com ela. 
 
Aplicação: Nós temos mais do que uma história romântica pra te contar, nós estamos aqui 
pra te contar que o Deus do Universo, criador da terra e céu, e dono de todas as coisas está 
apaixonado por você. Ele quer compartilhar o seu futuro e tudo que Ele tem com você. 
 

Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que 
todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (Jo 3:16)  

 
Pensamentos mais Profundos: O amor de Deus não e simplesmente emocional ou 
sentimental, é amor em ação. Deus nos amou mandando Jesus para morrer na cruz. O 
verdadeiro amor é expressado em ações e não somente palavras. Quanto mais doando-se 
em ações, maior o amor. 
 

Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por 
nós. (Rm 5:8) 

 
 

2. Não Importa o que você tenha feito; há perdão disponível! 
 
História: Depois de um jogo de rúgbi ou futebol, os jogadores tomam um banho e todo o 
suor e lama e lavado pelo shampoo, a sujeira desaparece pelo ralo. A sensação de estar 
limpo depois de tanto tempo sujo é maravilhosa!  
 
Aplicação: O shampoo e o sabão limpão, mas o sangue de Jesus lava o seu coração de todos 
os seus pecados. Deus escolhe perdoar e esquecer os seus pecados.  



 
“e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.” (1 Jo 1:7), “Também de 

nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre.” 
(Hb 10:17) 

 
Pensamentos mais Profundos: Há produtos especiais para limpar as roupas mais sujas. Mas 
o sangue de Jesus tem poder para limpar os piores de pecados. Jesus levou o seu pecado e 
te oferece a sua justiça.  
 

Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos 
feitos justiça de Deus. (2 Co 5:21) 

 
 

3. Não importa o que você fara no futuro; isso já foi levado em consideração! 
 
História: Imagine se você tinha uma dívida de R$100 mil reais e um amigo pagou sua dívida 
em seu lugar. Você ficaria muito feliz. Mas imagine que esse amigo deixou mais R$100 
milhões de reais em crédito em sua conta pra te proteger de dívidas no futuro. 
 
Aplicação: O sangue de Jesus é o pagamento que tem mais valor do que todos os pecados 
do mundo. Pagou a nossa dívida e nos deixou crédito se por acaso caíamos no pecado de 
novo. Quando você nasce de novo, você não deseja pecar mais, mas infelizmente nós temos 
momentos de fraqueza. A graça de Deus cobre isso também. Você pode descansar. Nada 
pode te separar do amor de Deus. 
 

“Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém 
pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo” (1 Jo 2:1) 

 
Pensamentos mais Profundos: Deus mandou seu profeta Oseias casar com uma prostituta 
chamada Gômer para mostrar o seu povo que ele os amava ainda que eles adoraram outros 
deuses. Depois do seu casamento, Gômer voltou pro mundo, mas invés de condena-la, Deus 
mandou Oseias pra traze-la de volta pra dentro de casa e mostrar pro seu povo que a sua 
graça e abundante.  
 

Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. (Rm 8:1) 
 

4. Não Importa a área de sua necessidade; foi feita uma provisão por isso 
também! 

 
História: Um homem ficou feliz ao descobrir que foi promovido de um voo econômico para 
executivo. Mas o voo se atrasou e ele teve que esperar por horas e horas no terminal de 
embarque com frio. Só depois quando já estava no avião ele descobriu que tinha acesso a 
sala VIP na área executiva do aeroporto, onde havia comida quente e poltronas 
confortáveis. 
 
Aplicação: Muitos estão felizes por saber que estão indo para o céu, mas Deus tem 
providenciado coisas boas para nós enquanto esperamos aqui na terra. A salvação é pra seu 



espírito, alma e corpo. A provisão de Deus inclui bênçãos nos seus relacionamentos, saúde e 
posses. Jesus não somente pregou pros seus seguidores, Ele multiplicou pão para os que 
tinha fome e curou os enfermos também.  
 

“Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é 
próspera a tua alma” (3 Jo 1:2) 

 
Pensamentos mais profundos: Debaixo da antiga aliança (antigo testamento) Deus cuidava 
de uma maneira sobrenatural de Moises e Seu povo no deserto e depois na terra 
prometida. Eles comiam pão do céu e bebiam água de uma rocha. Nem um deles ficava 
doente. Tudo foi providenciado pra eles na base de sacrifício de animais por seus pecados. 
Mas a Nova Aliança que nós temos é baseada no sangue de Jesus. Se Deus providenciou por 
Israel, muita mais providenciara por nos. 
 

“Ele também é Mediador de superior aliança instituída com base em superiores 
promessas” (Hb 8:6) 

 
5. Não Importa o que aconteça a partir de agora; Todas as coisas cooperam para 

seu bem! 
 
História: A vida de Jose pode ser mostrada em três fotos! Na primeira ele está vestido em 
um casaco de muitas cores ao lado de seu Pai Jacó. Na segunda foto ele está nu sendo 
vendido como escravo no Egito. Na terceira foto ele está vestido em roupas Reais ao lado do 
Faraó. As coisas deram errado para Jose. Os seus irmãos tinham ciúmes dele e o venderam 
como escravo. Ele foi acusado falsamente e colocado na prisão. Mas quando ele interpretou 
o sonho do rei, ele foi promovido de prisioneiro a primeiro ministro! 
 
Aplicação: Pode acontecer algumas coisas ruins no futuro, mas Deus vai usa-las para te 
abençoar, para te promover, e te dar mais influência. Você pode descansar até mesmo 
quando as coisas dão errado, Deus vai usar pro seu bem.  
 

“Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus” 
(Rm 8:28) 

 
Pensamentos mais profundos: Jó foi atacado por Satanás e perdeu sua família, casa e 
riquezas. Mas Deus o levantou com mais bênçãos depois. Jesus foi maltratado e falsamente 
acusado, mas Deus o levantou e exaltou o seu nome. Assim também com você. Quando está 
passando por aflições, Deus usa para transformar e abençoar você.   
 

“Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata; provei-te na fornalha da aflição.” 
(Isaias 48:10) 

 
6. Não importa a sua fraqueza; há força divina disponível!  

 
História: Um casal perdeu seu lindo pequeno filho em um acidente. Não há sofrimento 
maior do que assistir o seu filho morrer. No funeral da criança, eles lembraram que 2000 
anos atrás Deus assistiu seu filho (Jesus) morrer. Mas, Jesus iria viver de novo. Os pais foram 



lembrados que mesmo que o corpo do seu filho esteja morto, o espírito dele estava vivo 
com Jesus no céu. Então eles foram cheios da alegria do Senhor.  
 
Aplicação: O Espirito Santo veio para mudar coisas que podem ser mudadas e para nos 
fortalecer para suportar coisas que não podem ser mudadas. A unção te fortalece na área 
de sua fraqueza. O tímido se torna forte. O que tem pouca educação pode se tornar um 
grande líder. Os tristes são cheios de alegria.  
 

“Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto 
pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós” (Ef 3:20) 

 
Pensamentos mais Profundos: Em Hebreus nos lemos que alguns crentes fecharam as 
bocas de leões e outros foram devorados, mas os dois tinham fé. O Espírito Santo nos dá 
força para fazer coisas além de nossas capacidades. Ele também sobrenaturalmente te 
fortalece para enfrentar as dificuldades.  
 

“Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na 
fraqueza.” (2 Co 12:9) 

 
7. Não importa se você foi desprezado ou rejeitado; você nunca será esquecido 

ou abandonado! 
 

História: Um homem chegou em um hotel lindo de 4 estrelas. A recepcionista encontrou o 
nome dele na lista de reserva e lhe informou que último andar foi preparado pra ele e que 
ele teria acesso ao restaurante, academia e spar do hotel, com tudo pago. Outro homem 
chegou e foi atendido por outra recepcionista. Mas, ela não encontrou o nome dele na lista, 
ela o informou que teria que ir pra outro lugar. O segundo homem ficou furioso.  
 
Aplicação: O Primeiro homem podia desfrutar de todos os benefícios do hotel por uma 
simples razão – o seu nome estava na lista de reserva. Existe um lugar bem melhor do que 
qualquer hotel, este lugar é chamado: Céu. Para ir para lá o seu nome tem que estar escrito 
no registro (Livro da Vida). Para ter seu nome no livro da vida você precisa confessar o nome 
de Jesus aqui na terra.  
 

“Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o 
confessarei diante de meu Pai, que está nos céus;” (Mt 10:32)  

 
Pensamentos mais Profundos: A cruz é o lugar da grande troca. Jesus virou pecado para 
que nós pudéssemos ser justos. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Quando ele 
gritou, ‘Meu Deus por que me abandonastes?’ Ele estava mostrando que Ele tinha sido 
rejeitado para que nós pudéssemos ser aceitos. Ele, que era o Filho de Deus, virou o Filho de 
Homem, para que nós, os filhos dos homens, possamos ser feitos filhos de Deus! 
 

“De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.” (Hb 13:5)  
 
 


