
O que o Messias faz por nós

Sermão de 10 de outubro de 2021
Lucas 4: 14-21

Introdução ao Sermão
Esta semana vou começar uma série de duas semanas sobre a missão e ministério de Jesus.
Vou ler nossa passagem da escritura agora.
Por favor, ouçam e abram seus corações para Deus falando conosco em Sua Palavra.

Lucas 4: 14-21
14 E Jesus voltou no poder do Espírito para a Galiléia, e uma notícia sobre ele se espalhou por toda a 
região.
15 E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos.
16 E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E, como era seu costume, ele foi à sinagoga no dia de 
sábado e se levantou para ler.
17 E o livro do profeta Isaías foi dado a ele. Ele desenrolou o pergaminho e encontrou o lugar onde 
estava escrito,
18 «O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar a boa nova aos pobres. 
Enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para pôr em 
liberdade os oprimidos ,
19 para proclamar o ano da graça do Senhor. ”
20 E ele enrolou o rolo e o devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam
fixos nele.
21 E ele começou a dizer-lhes: “Hoje esta Escritura foi cumprida em vocês.”

Juntos, lemos Isaías 40: 8:
A grama seca, a flor murcha, mas a palavra de nosso Deus permanecerá para sempre.

Por favor, ore comigo.
Espírito Santo, por favor, abra nossos corações e mentes para Jesus, a Palavra Viva.
Precisamos que Jesus abra nossos olhos e nos anuncie as boas novas, para que possamos ser seus 
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embaixadores em um mundo ferido, destruído e perdido.
Por favor, use sua palavra, pelo poder do Espírito, para nos tornar mais semelhantes a Jesus.
Oramos em seu nome.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.

Aqui está o nosso esboço para o sermão de hoje.
Ponto 1: Jesus foi à igreja (Lucas 4: 14-16)
Ponto 2: Jesus é o Messias (Lucas 4:17, 18a, 20)
Ponto 3: O que o Messias faz por nós (Lucas 4: 18a-19)

Ponto 1: Jesus foi à igreja (Lucas 4: 14-16)
Versículo 14: E Jesus voltou no poder do Espírito para a Galiléia, e uma notícia sobre ele se espalhou 
por toda a região.
15 E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos.

Você pode ver neste mapa que a Galiléia é esta área no norte de Israel.
É aqui que Jesus cresceu.
Ele fez muito de seu ministério nesta área.
Houve muita influência grega e romana na Galiléia.
Os gregos conquistaram a região em 360 aC.
E os romanos assumiram em 63 AC.
Então você teve uma mistura de culturas e pessoas nesta área.
Havia muitos gentios cuja cultura era grega misturada com o povo judeu.
Os gentios romanos e sua cultura também foram misturados.
O exército romano e as autoridades governamentais controlavam a todos e cobravam impostos do 
povo.

A maioria dos judeus odiava os romanos e queria se libertar desse exército que havia conquistado suas 
terras.
As pessoas estavam procurando a ajuda de Deus.
Eles queriam resgate de Roma.
Eles queriam que Deus enviasse alguém para ajudá-los.

Vemos no versículo 14 que todos estavam falando sobre Jesus.
Um relatório sobre ele estava circulando, porque ele estava ensinando e curando pessoas.
O versículo 15 nos diz que ele foi às sinagogas em diferentes cidades e ensinou lá.
Porque Jesus era um rabino.
Um rabino é como um pastor.
Um rabino é o líder religioso em uma comunidade judaica.
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Versículo 16: E ele foi a Nazaré, onde foi criado. E, como era seu costume, ele foi à sinagoga no dia de 
sábado e se levantou para ler.

Nazaré era uma pequena aldeia na Galiléia.
Foi aqui que Jesus cresceu quando menino.
Agora ele tem cerca de 30 anos.

Vemos aqui que era seu costume, ou é sua prática regular, ir à sinagoga no sábado.
Lembre-se de que o povo da Galiléia está cercado de gentios, que não acreditam no único Deus 
verdadeiro.
Portanto, ir à sinagoga era uma parte importante da vida espiritual e cultural desta comunidade.
Era uma comunidade que estava sendo rapidamente mudada pela cultura grega e romana.

A única coisa que eu mais quero que você veja sobre o versículo 16 é isso: Jesus é a Palavra viva e o 
Filho de Deus.
Mas todas as semanas Jesus ia adorar a Deus e ter comunhão com o povo de Deus.
E devemos também.
Vamos passar para o Ponto 2 agora.

Ponto 2: Jesus é o Messias (Lucas 4:17, 18a, 20-21)
Versículo 17: E o livro do profeta Isaías foi dado a ele. Ele desenrolou o pergaminho e encontrou o 
lugar onde estava escrito,

Jesus está lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 61.
Isaías foi um profeta 700 anos antes de Jesus nascer.
Vamos examinar o versículo 18 em alguns pedaços, porque há muitas coisas importantes aqui.
O versículo 18 começa com

18a “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu

Quando Isaías escreveu esta profecia que Jesus leu, Isaías estava falando sobre o Messias.
Não temos tempo para olhar para tudo o que Isaías disse sobre o Messias, mas aqui está um exemplo do
que o profeta Isaías disse.

Isaías 11: 1-2
1 Um broto sairá do toco de Jessé, e um ramo das suas raízes dará fruto.
2 E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de 
conselho e poder, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor.
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Jesse era o pai do Rei David.
Isaías 11: 1 é uma profecia de que um descendente de Jessé e Davi nasceria.
E o Espírito Santo estará sobre ele e com ele.
Ele terá sabedoria, força e conhecimento diferentes de qualquer outra pessoa.

Se você ler o restante de Isaías, verá que o profeta Isaías fala freqüentemente sobre esse Servo especial 
do Senhor que virá um dia.
Essa pessoa também foi chamada de Messias.
O povo judeu estava esperando por centenas de anos que esse poderoso salvador viesse de Deus para 
ajudar o povo.
As pessoas que sofriam sob a opressão romana estavam ansiosas para que Deus enviasse o Messias.

É por isso que o versículo 14 disse que circulava uma reportagem sobre Jesus.
É por isso que o versículo 15 diz que ele foi glorificado por todos.
Muitos deles acreditavam que Jesus correspondia às descrições do Messias em Isaías.
Porque as pessoas podiam ver que Jesus tinha o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e 
compreensão.

O versículo 18 nos diz que este Servo do Senhor será ungido.
Os líderes especiais foram ungidos com óleo e oração na Bíblia.
Mas a pessoa sobre a qual Isaías escreveu é muito especial.
Este Servo do Senhor sobre o qual Isaías escreve foi ungido por Deus e também tem o Espírito de 
Deus.

Existem apenas dois lugares na Bíblia onde lemos sobre alguém que tem a unção de Deus e o Espírito 
de Deus.
Em 1 Samuel 10: 1 e 6, Saul foi ungido como Rei:
1 Então Samuel pegou um frasco de azeite e derramou-o sobre a cabeça \[de Saul\] e beijou-o e disse: 
“Não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre o seu povo de Israel? E você reinará sobre o povo do 
Senhor e você reinará salvá-los das mãos dos inimigos que os cercam. E este será o sinal de que o 
Senhor o ungiu para ser o príncipe de sua herança ...
6 Então o Espírito do Senhor se precipitará sobre você, e você profetizará com eles e se tornará outro 
homem. ”

Em 1 Samuel 16:13, Davi foi ungido como Rei:
13 Samuel tomou o chifre de óleo e ungiu \[Davi\] no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor se 
apoderou de Davi daquele dia em diante. E Samuel se levantou e foi para Ramá. ”
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Isaías 61 nos diz que um dia outro rei virá, que receberá a unção de Deus e fará as coisas maravilhosas 
sobre as quais lemos na passagem bíblica de hoje.
E hoje estamos relendo em Lucas 4 sobre aquele dia especial em uma sinagoga em Nazaré, quando o 
Messias apareceu ao povo.
É Jesus.
Jesus é o Messias e verdadeiro Rei.
Lemos em Atos capítulo 10 que Jesus recebeu a unção e o Espírito, assim como o Rei Saul e o Rei 
Davi.

Atos 10:38 diz que:
38 “Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ele andou fazendo o bem e curando
todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.”

Meus amigos, é muito importante que vocês vejam o que Jesus está dizendo nesses versículos que 
estamos vendo hoje.
Jesus está dizendo que ele é mais do que um rabino.
Jesus é mais do que um profeta.
Jesus é mais do que um rei humano.
Jesus é o Messias, o Filho de Deus enviado para mudar o mundo.

Vejamos o que aconteceu depois que Jesus leu Isaías 61.
E então falaremos sobre o que os versículos 18 e 19 significam.

Versículo 20: E ele enrolou o livro e o devolveu ao assistente e sentou-se.
E os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele.

Quando Jesus terminou de ler a profecia de Isaías, ele se sentou.
Na cultura americana, levantamo-nos para ensinar e falar para uma multidão.
Como estou fazendo agora.
Mas em uma sinagoga há 2.000 anos, um rabino sentou-se diante de sua plateia para ensinar.

Quando Jesus se sentou, os olhos de todos estavam fixos nele.
A sala está em silêncio.
Todos estão ouvindo com toda a atenção para ouvir o que Jesus vai dizer sobre essas palavras do 
profeta Isaías.
E o que Jesus diz é incrível.
Veja o versículo 21.

Versículo 21: E ele começou a dizer-lhes: “Hoje esta Escritura foi cumprida em vossos ouvidos.”
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Jesus diz que as palavras de Isaías escritas 700 anos atrás estavam se cumprindo.
As promessas de Isaías de grandes bênçãos de Deus estavam acontecendo.
Porque?
Porque Jesus estava lá.

Jesus anunciou ao povo em Nazaré que Ele é o Messias.
Ele era aquele por quem todos estavam esperando.
Um homem que diz isso ou é louco, ou está mentindo, ou está dizendo a verdade.
Qual você acha que é?
Jesus era mentalmente instável, como alguém que pensa que é Elvis Presley?
Você acha que ele estava mentindo só para chamar a atenção?
Ou você acha que Jesus estava falando a verdade?

Eu acredito que ele estava falando a verdade.
Porque Jesus fez coisas que só o Messias pode fazer.

Esse é o ponto 3.
Ponto 3: O que o Messias faz por nós (Lucas 4: 18a-19)
Versículo 18a “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar boas novas 
aos pobres.

Quando Jesus disse que veio “para pregar boas novas aos pobres”, a quem ele se referia?
A quem são as pessoas
 pobres a quem Jesus está pregando as boas novas?
O que você acha?
Algumas pessoas pensam que ele estava falando sobre pessoas que são pobres financeiramente.
Outros pensam que ele está falando sobre os pobres espiritualmente.

Isso é importante.
Porque a forma como você responde a essa pergunta orientará como você vê o mundo.
Sua resposta determinará a missão da igreja de Deus.

Talvez Jesus estivesse falando sobre os fisicamente pobres.
Esse é o significado mais óbvio de suas palavras.
Deus definitivamente se preocupa com os pobres e sofredores.
A Bíblia está repleta de mandamentos sobre como cuidar de viúvas e órfãos, receber estranhos e 
permitir que os pobres respiguem do campo.
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Este texto de Lucas 4 foi usado por líderes da igreja e revolucionários políticos.
Eles argumentam que o significado principal das palavras de Jesus era físico.
Eles acreditam que Jesus estava prometendo resgatar as pessoas da pobreza, escravidão, opressão 
política e doenças.

Pessoas em todo o mundo estão morrendo porque não têm água potável.
As pessoas estão sofrendo de terríveis doenças e enfermidades.
Deus quer que Seu povo ajude essas pessoas?
Sim, acredito que sim.
É por isso que algumas igrejas têm armários de roupas, bancos de alimentos e clínicas médicas para 
ajudar as pessoas.

Alguns de vocês viveram em países com ditadores e polícia secreta.
Homens maus estão oprimindo pessoas em muitos países.
Se você está sofrendo e ouve Jesus oferecendo liberdade, justiça e cura, isso soa como uma boa notícia.
Direito?

Mas Jesus estava falando sobre a liberdade apenas da escravidão física e da cegueira física?
Ou ele estava falando sobre categorias espirituais?

Vejamos as próximas duas promessas sobre as quais Jesus falou.
Então podemos decidir se ele estava falando sobre coisas físicas ou espirituais aqui.

Versículo 18b: “Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos, 
para pôr em liberdade os oprimidos”.

Alguns teólogos não acham que Jesus estava falando sobre cegueira física ou pessoas fisicamente 
oprimidas.
Eles argumentam que Jesus estava apenas falando sobre coisas espirituais nesses versículos.

E vemos isso nas escrituras.
Em 2 Coríntios 4: 4, Paulo fala dos cegos espirituais:
4 “O deus deste século cegou as mentes dos incrédulos, de modo que eles não podem ver a luz do 
evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus”.

Em João 8.34; Jesus disse:
34 “Em verdade, em verdade, eu digo a você, todo aquele que pratica o pecado é um escravo do 
pecado.”
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Você já se sentiu prisioneiro de um mau hábito?
Um péssimo hábito às vezes pode parecer uma prisão.
Você não se sente acorrentado ao lutar contra o mesmo pecado continuamente?
O pecado é escravidão.
Às vezes, vai parecer liberdade.
Mas é mentira.
O pecado nos cega para a verdade.

Nunca encontraremos paz, alegria e contentamento quando estivermos vivendo para nós mesmos.
Nossa fome de liberdade pode realmente nos escravizar.
Foi assim que me senti durante meus 10 anos como ateu.
Eu pensei que estava livre e feliz.
Mas eu estava realmente cego espiritualmente e acorrentado aos meus próprios desejos.
Felizmente, na bondade de Deus, Ele enviou o Espírito Santo para me ajudar a ver Jesus.
Jesus é o único que pode me libertar do cativeiro.

Jesus realmente liberta as pessoas da escravidão espiritual.
Ele é quem pode curar sua cegueira para que você possa ver seu Salvador.
Seu Salvador Jesus viveu uma vida perfeita que você não pode.
Ele morreu para remover suas correntes e receber o castigo que você merece.
Ele se libertou das correntes da morte e ressuscitou dos mortos.
Ele promete ressuscitar você da morte espiritual.

Jesus é a única solução para o sofrimento do corpo e da alma.
É por isso que as pessoas necessitadas sempre quiseram estar perto de Jesus.
Ele atraiu leprosos que precisavam de cura.
Ele atraiu rejeitados que precisavam de restauração.
Ele atraiu cegos que precisavam ver.
Seu sofrimento físico expôs sua necessidade espiritual mais profunda.
É por isso que eles viram Cristo como sua única esperança.

Meus amigos, Jesus não veio ajudar as pessoas apenas em suas necessidades físicas.
E ele não veio ajudar apenas nas necessidades espirituais.
Jesus pode ajudar em ambos, e ele o faz.
Mas porque ele é Deus, ele decide como e quando nos ajudar.

Às vezes, ele nos resgata de nossos problemas físicos, como doenças, pobreza e opressão.
Mas às vezes o câncer não é curado.
Às vezes, um prisioneiro fica na prisão.
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Mas às vezes o prisioneiro que permanece na prisão experimenta a liberdade espiritual do pecado e da 
morte.
Às vezes, uma pessoa cega permanece cega fisicamente, mas Jesus dá seus olhos espirituais para ver 
seu Salvador.

Todos os nossos corpos morrerão, meus amigos.
Portanto, nossa maior necessidade é a cura de nossas almas que viverão para sempre.
Mas Jesus também se preocupa com o sofrimento físico no mundo hoje.
E ele nos usa, o Corpo de Cristo, para oferecer ajuda e esperança às pessoas que estão sofrendo e 
perdidas.

Temos uma missão, meus amigos.
Se você confiou em Jesus como seu Salvador, então ele o libertou de sua cegueira espiritual e 
escravidão.
E então ele o envia em uma missão.
Jesus diz em João 20: 21 - “Assim como o Pai me enviou, eu também te envio”.
E porque somos enviados por Jesus, fazemos o que ele fez.

Três coisas para lembrar quando somos enviados:
O quebrantamento físico no mundo tem uma raiz espiritual.
Jesus veio à Terra para fornecer uma cura para o quebrantamento espiritual.
Jesus é o único que pode consertar o relacionamento quebrado entre a criação e o Criador.
Mas Ele também alimentou, curou e ajudou as pessoas fisicamente.
Ele oferece uma solução para o pecado e para toda a dor que o pecado causa no mundo.

Portanto, o Corpo de Cristo deve oferecer a mesma combinação ao mundo.
Abordamos a fragilidade física visível nas vidas das pessoas ao nosso redor.
E nós os ajudamos a crescer em seu conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador.
Porque sabemos que suas almas precisam da liberdade que só Jesus pode proporcionar.

Na próxima semana, veremos como as pessoas na sinagoga responderam a essas coisas que Jesus disse.
Espero que você esteja aqui na próxima semana para aprender e orar conosco, e para adorar Jesus, que 
é nosso Messias e Senhor.

Vamos orar juntos agora.

Pai, obrigado por enviar seu Filho Jesus, o Messias, para nos ajudar a ver a verdade.
Obrigado por nos libertar do cativeiro de nossos próprios pecados.
Obrigado por nos dar o privilégio de ser seus mensageiros das boas novas.
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As mesmas boas novas que nos salvaram são a mensagem de esperança e vida eterna que 
compartilhamos com todos que encontramos.
Use-nos para sua glória em tudo o que fazemos, pedimos em nome de Jesus.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.

       One Voice Fellowship       10


