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INTRODUÇÃO:

O Diabo é o mestre do engano. O sistema do mundo segue seu mesmo perfil, enganando e sendo
enganado! O casuísmo mercatil, o imediatismo, o secularismo, têm enchido os sentimentos e
razões dos homens e mulheres, de que sem Deus, somos mais do que vencedores! Nascemos
pobres e morremos pobres, sem nada trazer, e sem nada levar! Esta é a triste história do homem!
ESBOÇO:

1. A história do coelho Perna-Longa: Um time de baseball visitante, bate de 40x2 os da casa
em Nova Iorque. Os da casa entraram perdendo! O Perna-Longa entra em ação, e inverte
o placar para 42x48! Todos explodiram em alegria pela vitória inesperada!
2. A nossa história - nascemos para morrer : Enfermidades, pobres e ricos, pretos e
brancos, haitianos ou americanos. Todos num mesmo barco com um destino único de
perder. Terminamos na sepultura! Todos pecaram e separados estão da fonte da vida,
felicidade e paz eterna: (Rm 5.12) - Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos
pecaram.
3. Mas a nossa história pode mudar: O Filho do Homem entrou em ação (Dn 7.13) > O
milagre da encarnação fez a diferença: mesma raça, mesmos apetites, mesmas leis que
regiam seus ancestrais. A única diferença, Ele nasceu para ganhar! O Filho do Homem é a
Segunda Pessoa da Trindade envolucrado pela natureza humana! O maior milagre da
história, seguindo-se do da ressurreição! (Lc 19.10) - Porque o Filho do Homem veio buscar e
salvar o que se havia perdido.
4. Agora o time da casa pode vencer: pela sua palavra, pelo seu sangue e pelo seu Espírito
pode perfeitamente mudar eternamente o curso da minha e da sua história. Jo 3.3; (Hb
7.25) - Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo
sempre para interceder por eles.

