
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

PORTADOR DAS GRANDES COISAS – GRANDES NOTICIAS – Texto Lc 8:39 

LUCAS 8:39 "Torna para tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a 

cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito.."  

Introdução: Quando vamos em algum lugar, há um relatório a ser entregue, as pessoas  ficam aguardando notícia 

do culto, da célula, de um passeio, uma viagem, uma visita e etc. É muito  ruim ser portador de má notícias... Já 

viu quando temos que dar uma notícia ruim? Como é difícil... ninguém gosta de ser portador da má noticia... Já 

foi desqualificado em uma entrevista de emprego?  Voltamos à nossa casa cabisbaixo, não sabemos o que mais 

preocupa: não ter conseguido ou dar a má notícia aos da casa... Como é chato dar notícias que não correspondem 

com nossa expectativa humana... 

 Desenvolvimento: A Bíblia narra a respeito do homem da terra dos Gadarenos que estava possesso de 

demônios.. , a Bíblia fala que eram quase 2 mil porcos (Marcos 5:13) Pense comigo, QUAL ERA A HISTÓRIA 

DAQUELE HOMEM?  A bíblia diz no VS Lc 8:27 E, quando desceu para terra, saiu-lhe ao encontro, vindo 

da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem 

habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Ele andava NU... o que falavam dele? Imagine como a 

sociedade olhava para ele? A nudez expõe a pessoa ao ridículo... Ridicularizado, quem sabe alguns com dó, pena, 

era o coitadinho, ou até mesmo tinham medo pela agressividade. Nesse mesmo versículo diz que ele não habitava 

em casa, e sim em SEPULCROS... MISERICÓRDIA!!!  Vai vendo a História dele...  Só que um dia ele entrou 

na rota do HOMEM QUE FAZ GRANDES COISAS!!! E HOJE VOCÊ ENTROU NO CAMINHO DE JESUS E 

ELE TE FARÁ GRANDES COISAS! 2016 É O ANO DAS GRANDES COISAS! DEUS JÁ TEM FEITO 

GRANDES COISAS! 

Pense... Qual era o discurso daquele Homem? O que tinha em seus lábios? Qual era o relatório que ele trazia? 

Creio eu que ninguém queria nem ficar perto dele. Ele arrebentava os grilhões que tentavam aprisioná-lo, 

tamanha força da prisão que ele se encontrava...  Imagine a família dele quando observava que ele tinha chegado 

em casa, “Chegou o endemoniado” “filho do capeta”, “chegou o derrotado”, “o endividado”, “o aprisionado”,  

“Chegou o depressivo”, “Chegou o irritadinho”, “Nervosinho”... “Chegou o fracassado”, “Chegou o ZERO à 

esquerda”, “Chegou o Falido”, “arruinado”, E tantas outras coisas... Hoje o MESSIAS vai colocar uma boa 

notícia em seus lábios e na sua vida, ou melhor, VOCÊ SERÁ A BOA NOTÍCIA VIVA...Vão ver você 

como boa notícia! O que pensam de ti quando tu retornas à sua tenda? Você já pensou nisto? 

Olha o que diz a palavra no v38, Ele queria seguir Jesus, ele rogou-lhe para ir junto, Jesus despediu ele dizendo: 

39  Torna para tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão 

grande coisas Jesus lhe tinha feito. Eu coloquei uma nova história em sua vida, Então agora anuncia... 

CHEGOU AO FIM SUA MÁ NOTÍCIA... Volta para a sua casa, pois estão esperando alguém acabado, e 

chegará alguém anunciando AS GRANDES COISAS!  DEUS NÃO QUER FAZER UMA MEIA NOTÍCIA 

BOA EM SUA VIDA, DEUS VAI FAZER GRANDES COISAS NESSES DIAS, TRAZENDO O FIM PARA 

NOTICÍAS RUINS... Seu discurso terá um relatório: GRANDES COISAS! "Ora, àquele que é poderoso para 

fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós 

opera,"  (Efésios 3 : 20)  

APLICAÇÃO: Tem pessoas aguardando notícias de sua boca... Deixa eu te perguntar:  qual tem sido as suas 

respostas quando perguntam como você está? Será que não é: "Tô indo", "Deus sabe de todas as coisas", "tá no 

tempo de DEUS", "estou aguardando uma provisão", "tá doendo"... etc., etc., etc ? DEUS HOJE COLOCA EM 

TEUS LÁBIOS UMA BOA NOTÍCIA! GRANDES COISAS!!! QUANTOS CREEM EM UMA GRANDE 

NOTÍCIA? Um envelope GIGANTE! (Três carteiros para trazer a Notícia!!) Receba!!! 

Você não se cansou do “pequenismo”? Grandes lutas, Grandes problemas, e pequenas vitórias?? CHEGA!!! 

GRANDES COISAS ESTÃO EM SUA DIREÇÃO DA PARTE DE YESHUA, Salmo 126: 1  QUANDO o 

SENHOR trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. 2  Então a nossa boca 

se encheu de riso e a nossa língua de cântico; então se dizia entre os gentios: Grandes coisas fez o SENHOR a 

estes. 3  Grandes coisas fez o SENHOR por nós, pelas quais estamos alegres. 


