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AGORAVEJO!
UMA OPORTUNIDADE PARA RECOMEÇAR
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Prezado Secretário e Ancião responsável pelo projeto Reencon-
tro: Este é um sermão sugestivo. Você pode adicionar conteúdo, 
alterar e usar como esboço para a pregação da Palavra de Deus. 
Quando for pregar, fale ao coração daqueles que estão voltando 
para a igreja. Deus o usará poderosamente na pregação e, pela 
graça de Deus, muitos voltarão.

AGORA VEJO!
Uma Oportunidade Para Recomeçar

TEXTO: Juízes16:28
“Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-Te que Te 
lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus.” 

I N T RODUÇ ÃO

Todos nós gostamos de ouvir histórias de pessoas que saíram do 
nada, sofreram, lutaram muito e se tornaram vencedoras. Mas, e 
quanto aos fracassos na vida? 

Que dizer de pessoas que aos poucos foram perdendo a visão espiri-
tual e abandonando os caminhos de Deus? É possível escrever uma 
nova história aproveitando o tempo da graça? É possível encontrar 
uma oportunidade para recomeçar? 

Hoje é dia de Reencontro, dia de decisões que podem mudar sua 
história de vida.

A grande questão é: Como voltar a ver Deus? Como vencer o pecado? 
Como vencer a batalha espiritual em que estamos envolvidos?



3

Prezado Secretário e Ancião responsável pelo projeto Reencon-
tro: Este é um sermão sugestivo. Você pode adicionar conteúdo, 
alterar e usar como esboço para a pregação da Palavra de Deus. 
Quando for pregar, fale ao coração daqueles que estão voltando 
para a igreja. Deus o usará poderosamente na pregação e, pela 
graça de Deus, muitos voltarão.

AGORA VEJO!
Uma Oportunidade Para Recomeçar

TEXTO: Juízes16:28
“Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-Te que Te 
lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus.” 

I N T RODUÇ ÃO

Todos nós gostamos de ouvir histórias de pessoas que saíram do 
nada, sofreram, lutaram muito e se tornaram vencedoras. Mas, e 
quanto aos fracassos na vida? 

Que dizer de pessoas que aos poucos foram perdendo a visão espiri-
tual e abandonando os caminhos de Deus? É possível escrever uma 
nova história aproveitando o tempo da graça? É possível encontrar 
uma oportunidade para recomeçar? 

Hoje é dia de Reencontro, dia de decisões que podem mudar sua 
história de vida.

A grande questão é: Como voltar a ver Deus? Como vencer o pecado? 
Como vencer a batalha espiritual em que estamos envolvidos?



54

“Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mau perante o 
Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por quarenta anos.”

1. O anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá que era estéril e diz:
Juízes 13:5 (ler) “nazireu” 

2. Nazireu significa “separado”, “dedicado” (Números 6)
 O voto de nazireu “Significava uma consagração de vida a Deus. 
 A manifestação externa do voto envolvia: 

a.  Abstenção de todos os produtos da videira, incluindo o vinho ou 
a uva fresca ou seca (Números 6:3-4); 

b.  Deixar os cabelos crescerem não sendo tocados por navalha ou 
instrumento cortante (Números 6:5); 

c.  Abster-se de se aproximar de cadáver sob quaisquer circunstân-
cias para não ser contaminado (Números 6:6).

3. O voto de nazireu era temporário, mas no caso de Sansão era um 
plano de Deus para toda a vida.

4. “O plano de Deus para Sansão era que, através de sua liderança, 
livrasse Israel da sujeição aos filisteus. O voto e a fiel instrução dos 
pais influenciariam para cumprir este plano” (CBASD, v. 2, p. 396).

APLICAÇÃO: A primeira visão é saber que você foi escolhido por 
Deus. Você está aqui hoje porque Jesus o escolheu. Deus tem um pro-
pósito na sua vida. Não vale a pena ficar longe dos caminhos de Jesus. 
João 15:16 está escrito: “Eu vos escolhi” 

5. Quando findar sua vida que legado você deixará? Você viveu para 
cumprir seu chamado por Deus? A experiência de Sansão ilustra 
como alguém pode frustrar os elevados propósitos estabelecidos 
pelo Senhor.

Na verdade, estamos envolvidos em um “grande conflito cósmico”, 
e daremos a vitória a Jesus ou ao inimigo.
João 3:16 (ler com a igreja) – Nossa vitória custou a vida de Cristo.

I .  CH A M A DO P OR DEUS 

1. A Bíblia conta a impressionante história de um homem chamado 
por Deus (Juízes 13–16) que em uma verdadeira batalha espiritual 
clamou a Deus por mais uma oportunidade para cumprir o propósito 
de sua vida.

2. Sansão foi chamado para libertar seu povo da opressão dos filis-
teus. Quando Deus chama, Ele capacita. Mas Sansão foi perdendo 
a visão espiritual do seu chamado. Tornou-se orgulhoso a ponto de 
exibir sua força como algo seu. Deu lugar à sensualidade. Ele se 
achava o centro de tudo e não mais Deus.

3. Hoje o homem se coloca como o centro de tudo, criando sua pró-
pria verdade e deixando Deus de lado. Alguns chamam isso de pós- 
verdade. (Pós-verdade: os fatos objetivos e verdades têm menos influ-
ência que os apelos às emoções e às crenças pessoais.)
 
4. Em Juízes capítulos 13-16 encontramos na história de Sansão; seu 
nascimento; casamento; guerra contra os Filisteus; seu pecado com 
a prostituta de Gaza; a traição de Dalila; sua humilhação e cativeiro 
e quando aproveitou uma oportunidade dada por Deus cumpre seu 
propósito de vida.

I I .  NA ZI R EU

Josué 13:1 (ler com a igreja) 
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8. Quando o enigma foi revelado, com o auxílio de sua esposa, ele 
tornou-se tão violento que matou 30 filisteus a fim de pagar a aposta. 
Então voltou para casa, esquecendo-se completamente a esposa. 
O orgulho ferido era mais forte do que a estima por sua mulher. 
Quando resolveu voltar ela tinha se casado com outro homem. 

I V.  OS F I L I ST EUS E  DA L I L A 

1. Sansão começou uma guerra com os Filisteus.
Juízes 15:4, 5 “Incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, 
e as vinhas, e os olivais.”

2. Essa agressão incitou os filisteus a atacar os israelitas. Os israe-
litas convenceram Sansão a se entregar, e ele foi amarrado e levado 
aos filisteus. Mas Sansão rompeu as cordas, tomou uma queixada de 
jumento e matou mil homens.

3. Ele começou seu afastamento de Deus se unindo a uma mulher 
pagã e vai mais longe, buscando uma prostituta em Gaza.

Juízes 16:1, 2 (ler)

4. Sansão conheceu outra mulher chamada Dalila. (Juízes 16:4, 5) 
– Sansão se apaixonou. 
Os líderes filisteus convenceram Dalila para que o seduzisse e des-
cobrisse o segredo de sua força para finalmente subjugá-lo.
 
5. Busca do segredo: Juízes 16:16, 17 (ler) “Importunando-o ela 
todos os dias” 
Você já imaginou o que significa “todos os dias”?

I I I .  PE R DE N DO A V I SÃO 

1. Sansão se tornou adulto e começou a se envolver com idólatras. 
A cidade de Zorá era próxima do território dos filisteus, cerca de  
7,2 km, e Sansão começou a travar relações amistosas com eles.

2. “Infelizmente, ao atingir a idade adulta, Sansão se recusou a con-
duzir sua vida em harmonia com o plano que Deus. Tornou-se obs-
tinado e moralmente descuidado. A fraqueza do caráter de Sansão 
o incapacitou para obter pleno livramento dos filisteus” (CBASD,  
v. 2, p. 397).
 
3. Sua fraqueza o incapacitou para ver as coisas pela perspectiva de 
Deus. Era na verdade uma cegueira espiritual progressiva.

APLICAÇÃO: Fase do declínio espiritual. Todos nós em algum 
momento da vida passamos por altos e baixos na vida espiritual. 

4. Juízes 14:1, 2 (ler com a igreja) “Vi uma mulher em Timna”

5. O grande problema de Sansão: sua visão.
Simplesmente disse: “só desta me agrado” Juízes 14:3.
Ele não considerava a vontade de Deus, seus pais ou sua religião. 

6. Juízes 14:10-12 (ler ou comentar)
Em vez da noiva, o centro da festa era Sansão com sua força, seus 
enigmas e sua necessidade de ser o centro.

7. “Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura” (Juízes 14:14), 
este enigma fez com que a mulher o tentasse para persuadi-lo a con-
tar o segredo. Você já imaginou uma mulher chorando sete dias? 
(Juízes 14:17). 
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6. Naquela hora em que começou a olhar para dentro de si e ver o 
que tinha feito, lembrou-se do seu chamado, seu propósito de vida. 
Ali fez uma oração. Ele já tinha orado por sua vida (Juízes 15:18) 
e agora orava por sua morte na grande batalha espiritual contra os 
pagãos (Juízes 16:28).

7. Sansão mudou a direção de sua vida executando um ato final ver-
dadeiramente heroico. “Não se tratava de suicídio, mas de sacrifí-
cio em batalha. No passado, ele havia orado por um milagre para 
viver (15:18). Nesta ocasião, orou para morrer” (Comentário Bíblia 
Andrews, p. 331).

Salmo 138:7 “Em meio à tribulação, Tu me refazes a vida.”
É como se ele dissesse após sua oração de entrega: AGORA VEJO! 
Era uma visão do propósito de sua vida. Uma visão de Deus.

8. Sansão se colocou entre as duas colunas centrais e as derrubou 
com a força dada por Deus. Deus ouviu seu servo pecador quando 
ele se voltou para o propósito de sua vida. 

A PE LO 

Querido irmão em Cristo, não importa quanto tempo você esteve 
longe dos caminhos de Deus, hoje você pode dizer: “AGORA 
VEJO!” Esta é na verdade “uma oportunidade para recomeçar”.

Sansão aproveitou uma chance para cumprir o propósito de sua vida.

8

CONCLUSÃO

1. Em sua cegueira espiritual finalmente Sansão foi vencido por seus 
inimigos, seus olhos foram vazados e ele ficou cego fisicamente. Foi 
atirado no cárcere e condenado a trabalho forçado, sob circunstân-
cias desfavoráveis e difíceis.

2. Ele havia se tornado alvo de zombaria e da exaltação do deus 
Dagon (deus-peixe) que, para os Filisteus, tinha vencido o Deus de 
Israel. 

3. Nesta condição difícil e humilhante para o servo do Senhor,  
Sansão caiu em si e se arrependeu.

Citação:
“Que mudança para aquele que tinha sido juiz e campeão de Israel 
– agora fraco, cego, preso, rebaixado ao trabalho mais servil... No 
sofrimento e humilhação, como jogue dos filisteus, Sansão aprendeu 
mais acerca de sua fraqueza do que jamais soubera antes; e as afli-
ções o levaram ao arrependimento” (Patriarcas e Profetas, p. 566).

APLICAÇÃO: Quando nos afastamos de Deus, perdemos a visão 
celestial. No caso de Sansão, ele tinha perdido a visão física e espiritual.

4. Sansão era protagonista do grande conflito cósmico que falamos 
no início desta mensagem. Amigo, quem vai finalmente vencer em 
sua vida?

5. O Deus de Israel não poderia ser zombado por causa da vida de 
Sansão. “Agora vejo” – com sua visão espiritual restaurada Sansão 
pediu a Deus mais uma oportunidade. 
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Neste momento passe um vídeo de testemunho do Reencontro, 
ou entreviste uma pessoa que tenha se afastado dos caminhos 
de Deus e que tenha decidido voltar, e agora entra no tanque 
batismal. Neste momento, pelo poder de Deus fale ao coração 
das pessoas que vieram para o “Reencontro”.

Juízes16:28 “Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus,  
peço-Te que Te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus.” 

Enquanto toca uma suave música de apelo diga esta reflexão 
sobre Sansão:

▪  Sansão nunca se sujeitou à disciplina própria, e por isso teve de ser 
disciplinado pelas consequências de seus atos.

▪  Acabou caindo nas mãos dos inimigos, porque jamais caiu em si 
mesmo. 

▪  Dominou o leão no caminho de Timna, mas nunca dominou seu 
próprio “Eu”.

▪  Gostava de propor enigmas, mas só muito tarde resolveu o enigma 
da sua vida.

▪  Fixou os olhos no brilho ofuscante de uma falsa Dalila e acabou 
cedo ofuscado pelo pecado.

▪  Buscou uma falsa liberdade e terminou escravo. 

▪  Não quis trilhar a trilha da retidão e findou dando voltas e mais 
voltas empurrando a moenda do cárcere.

▪  Incendiou, com o auxílio das raposas, as searas de seus inimigos, 
mas permitiu que as raposinhas dos vícios o destruíssem. 

▪  Brincava de deixar-se amarrar e amarrado ficou.

▪  Gostava de folias e seu penúltimo ato foi servir de escárnio perante 
seus perseguidores.

Ele buscou uma oportunidade para recomeçar nos últimos momen-
tos de sua vida, e a graça de Deus o alcançou. Ele pode dizer “Agora 
vejo!”

Você deseja pedir a Deus hoje: Lembre-Se de mim? Quer ser abra-
çado por Jesus, e voltar para o redil do Senhor? 

Não perca esta oportunidade. Eu vou orar por você agora. Venha ao 
altar do Senhor. Não importa se em algum momento da sua jornada 
espiritual você tenha deixado de ver as coisas de Deus. Hoje é uma 
nova oportunidade de recomeçar. Venha!

Sermão Sugestivo para o Dia do Reencontro 2018
Pr. Emmanuel Oliveira Guimarães – UCB
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▪  Buscou uma falsa liberdade e terminou escravo. 

▪  Não quis trilhar a trilha da retidão e findou dando voltas e mais 
voltas empurrando a moenda do cárcere.

▪  Incendiou, com o auxílio das raposas, as searas de seus inimigos, 
mas permitiu que as raposinhas dos vícios o destruíssem. 

▪  Brincava de deixar-se amarrar e amarrado ficou.

▪  Gostava de folias e seu penúltimo ato foi servir de escárnio perante 
seus perseguidores.

Ele buscou uma oportunidade para recomeçar nos últimos momen-
tos de sua vida, e a graça de Deus o alcançou. Ele pode dizer “Agora 
vejo!”

Você deseja pedir a Deus hoje: Lembre-Se de mim? Quer ser abra-
çado por Jesus, e voltar para o redil do Senhor? 

Não perca esta oportunidade. Eu vou orar por você agora. Venha ao 
altar do Senhor. Não importa se em algum momento da sua jornada 
espiritual você tenha deixado de ver as coisas de Deus. Hoje é uma 
nova oportunidade de recomeçar. Venha!

Sermão Sugestivo para o Dia do Reencontro 2018
Pr. Emmanuel Oliveira Guimarães – UCB
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