
Um Messias para todo o mundo

Sermão de 17 de outubro de 2021
Lucas 4: 17-30

Introdução ao Sermão
Nesta semana, estamos fazendo a segunda parte de uma série de duas semanas sobre a missão e o 
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: 17-30
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 sua audiência.”
22 E todos falavam bem dele e se maravilhavam com as graciosas palavras que saíam de sua boca. E 
eles disseram: “Não é este o filho de José?”
23 E ele lhes disse: “Sem dúvida vocês me citarão este provérbio: ″ Médico, cure-se ‘. O que ouvimos 
que você fez em Cafarnaum, faça também aqui em sua cidade natal.’ ”
24 E ele disse: “Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua cidade natal.
25 Mas, na verdade, eu vos digo que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando os céus se
fecharam três anos e seis meses, e uma grande fome caiu sobre toda a terra,
26 Elias não foi enviado a nenhum deles, mas apenas a Sarepta, na terra de Sidom, a uma mulher viúva.
27 E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, mas 
apenas Naamã, o Sírio. ”
28 Quando eles ouviram essas coisas, todos na sinagoga encheram-se de ira.
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29 E eles se levantaram e o expulsaram da cidade e o trouxeram até o topo da colina em que sua cidade 
foi construída, para que eles pudessem jogá-lo abaixo do penhasco.
30 Ele, porém, passando pelo meio deles, foi embora.

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

Por favor, ore comigo.
Pai do céu, obrigado por enviar Jesus, o Messias.
Quando oramos em Seu nome, sabemos que você recebe nossas orações.
Portanto, pedimos a você, Pai, em nome de Jesus, que envie o Espírito Santo para abrir nossos corações
e mentes.
Ajude-nos a ver Jesus claramente.
Ajude-nos a recebê-lo e não a rejeitá-lo.
Oramos em seu nome.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.

Na semana passada, examinamos atentamente os versículos 17-21.
Mas eu li para você hoje para que você entenda o contexto.
Hoje começaremos examinando o versículo 22.

Aqui está o nosso esboço para o sermão de hoje.
Ponto 1: Jesus, o filho de José (Lucas 4: 22-24)
Ponto 2: Jesus é o Messias para o mundo inteiro (Lucas 4: 25-27)
Ponto 3: Jesus morreu de acordo com o plano do Pai (Lucas 4: 28-30)

Ponto 1: Jesus, o filho de José (Lucas 4: 22-24)
Versículo 22: E todos falavam bem dele e maravilhavam-se com as palavras graciosas que saíam de sua
boca. E eles disseram: “Não é este o filho de José?”

As pessoas que ouviram Jesus falar disseram coisas positivas sobre ele.
Mas se você olhar atentamente para o que eles disseram, eles elogiaram a maneira como ele falava.
Para mim, não parece que eles acreditaram no que ele disse.
Jesus estava afirmando ser mais do que um rabino eloqüente.
Ele disse que era o cumprimento da profecia de Isaías.
Jesus estava afirmando ser o Messias que fez as promessas de Deus se cumprirem.
Era difícil para eles acreditarem porque o conheciam.
Jesus tinha cerca de 30 anos quando este evento aconteceu.
As pessoas de lá se lembravam de quando ele era criança.
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É por isso que eles disseram: “Este não é o filho de José?”
Agora, vamos olhar juntos para o que Jesus disse em resposta a eles.

Versículo 23-24:
23 E ele lhes disse: “Sem dúvida vocês me citarão este provérbio: ″ Médico, cure-se ‘. O que ouvimos 
que você fez em Cafarnaum, faça também aqui em sua cidade natal.’ ”
24 E ele disse: “Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua cidade natal”.

As pessoas tinham ouvido histórias sobre os milagres que Jesus havia feito em Cafarnaum, uma cidade 
perto de Nazaré.
Você pode ver no mapa aqui.
As pessoas que se lembram de Jesus quando menino queriam alguma evidência de que ele era mais do 
que um homem.
Eles estavam pensando em seus corações: “Se ele nos mostrar alguns milagres, então talvez 
acreditemos.”
Talvez você tenha pensado a mesma coisa?
Talvez quando você acha difícil a fé, você desejou que Deus fizesse um milagre para ajudá-lo a 
acreditar?
Todos nós fazemos isso.

Acho que essa é uma das razões pelas quais Jesus veio há 2.000 anos e não há 20 anos.
20 anos atrás, tínhamos câmeras de vídeo e as pessoas exigiam ver as evidências em vídeo dos milagres
de Jesus.
Mas mesmo as evidências de vídeo não seriam suficientes para ter verdadeira fé em Jesus.
Pessoas que viram Jesus realizar milagres pessoalmente são aquelas que o rejeitaram e o mataram.
Só Deus pode dar a verdadeira fé porque nossos corações estão mortos no pecado.
Só Deus pode nos dar uma nova vida e olhos de fé.

Em Mateus, capítulo 12, Jesus estava falando com algumas pessoas céticas.
Pessoas como aqueles em Nazaré que lutaram para acreditar que Jesus é o Messias.
Os escribas e fariseus eram líderes religiosos que deveriam ter reconhecido que Jesus estava cumprindo
as profecias sobre o Messias.
Mas seus corações estavam sombrios de orgulho e incredulidade.
Vamos ver o que Jesus diz a eles sobre seu pedido de milagres.

Mateus 12: 38-40 -
38 Alguns dos escribas e fariseus responderam-lhe, dizendo: Mestre, queremos ver-te um sinal.
39 Jesus, porém, lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será 
dado a ela, exceto o sinal do profeta Jonas.
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40 Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho 
do Homem três dias e três noites no seio da terra. ”

Talvez você se lembre da história do profeta Jonas? Ele era um profeta judeu.
Deus disse a ele para ir a Nínive.
Você pode ver aqui no mapa, onde Mosul está hoje no Iraque.
Nínive foi a capital do império assírio, e muitas coisas más foram cometidas lá.
Mas Deus queria que Jonas dissesse ao povo de Nínive que Deus poderia perdoá-los.
Se eles se arrependessem de seus pecados, Deus os perdoaria e os salvaria.
Jonas não gostou da ideia do povo assírio ser o povo de Deus.
Jonas desobedeceu a Deus.
Ele foi na direção oposta em um barco e quase se afogou.
Mas Deus é misericordioso.
Deus enviou um grande peixe ou baleia para resgatar Jonas.
Jonas ficou três dias na barriga da baleia.
Depois disso, Jonas foi a Nínive e deu a eles a mensagem de Deus.

Por que Jesus conta essa história em Mateus 12?
Porque os líderes judeus pediram um milagre.
Em vez do tipo de milagre que eles queriam, Jesus predisse o milagre mais importante de todos os 
tempos.
Jesus disse aos líderes religiosos que muito em breve eles o executariam.
Jesus disse a eles que morreria e seria enterrado no solo por três dias.
Mas esse não foi o fim da história.
Porque o túmulo não pode conter um homem inocente que também é o Filho de Deus.

Por que um homem inocente teve que morrer por crucificação?
Essa é a punição dos criminosos.
Mas Jesus estava disposto a experimentar aquela execução vergonhosa, porque seu coração é muito 
grande.
O coração de Deus deseja que as pessoas em todo o mundo confiem em Jesus para o perdão dos nossos 
pecados.
Mas mesmo profetas como Jonas têm dificuldade em entender o coração de Deus.
Vejamos o que aconteceu depois que Jonas compartilhou a mensagem de salvação de Deus em Nínive.

Jonas 3: 1-5, 3:10, 4: 1
1 Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo:
2 “Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela a mensagem que eu te digo”.
3 Então Jonas se levantou e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade 
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extraordinariamente grande, com largura de três dias de viagem.
4 Jonas começou a ir para a cidade, fazendo uma jornada de um dia. E ele gritou: “Ainda quarenta dias 
e Nínive será destruída!”
5 E o povo de Nínive creu em Deus. Eles pediram um jejum e vestiram saco, desde o maior até o 
menor deles ...
10 Quando Deus viu o que eles fizeram, como se desviaram de seu mau caminho, Deus cedeu ao 
desastre que havia dito que faria a eles e não o fez.
Jonas 4: 1 Mas isso desagradou muito a Jonas, e ele ficou irado.

Estou surpreso e desapontado com Jonas.
Jonas foi um profeta de Deus que foi resgatado da morte somente pela misericórdia de Deus.
Ele desobedeceu ao comando direto de Deus, mas Deus lhe deu uma segunda chance de obedecer.
Então Jonas entregou a mensagem de misericórdia a Nínive e o povo foi salvo.
Eles se arrependeram de seus pecados e colocaram sua fé no único Deus verdadeiro.
Mas Jonah estava zangado com isso!
Porque?
Porque ele estava sendo racista.
Seu coração estava fechado para pessoas de diferentes culturas e línguas.

Esta é uma das razões pelas quais acredito que a Bíblia é verdadeira.
Porque os heróis da Palavra de Deus não são perfeitos.
Vemos o pecado e o fracasso até mesmo nos profetas, reis e heróis da Bíblia.
Jonas queria que a misericórdia e as bênçãos de Deus fossem apenas para ele e seu povo.
Ele estava com raiva porque Deus foi misericordioso com o povo assírio.
Agora vamos voltar ao nosso texto em Lucas 4 para ver o que Jesus disse sobre a misericórdia de Deus.

Ponto 2: Jesus é o Messias para o mundo inteiro (Lucas 4: 25-27)
Versículo 25-26:
25 Mas, na verdade, eu vos digo que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando os céus se
fecharam três anos e seis meses, e uma grande fome caiu sobre toda a terra,
26 Elias não foi enviado a nenhum deles, mas apenas a Sarepta, na terra de Sidom, a uma mulher viúva.

Como Jonas, Elias foi um profeta enviado por Deus
 a um país estrangeiro.
Houve uma seca em Israel e as pessoas passaram fome.
Mas Elias não ajudou as viúvas em Israel.
Deus o enviou a uma viúva pobre fora de Israel.

Depois que Elias ajudou a viúva, ela disse isso em 1 Reis 17:24 -
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“Agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor em sua boca é a verdade.”
Essa viúva estrangeira respondeu com fé no único Deus verdadeiro.
Depois de lembrar a multidão sobre ela, Jesus a seguir lembrou a multidão sobre outra história da 
misericórdia de Deus.

Versículo 27: E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi 
purificado, apenas Naamã, o Sírio. ”

Eliseu foi outro profeta que Deus usou para mostrar misericórdia aos estrangeiros.
Naamã era um general sírio.
Ele era um inimigo de Israel.
Por ser leproso, Naamã foi buscar a ajuda de Deus.
Depois de receber ajuda e cura, Naamã respondeu com fé no único Deus verdadeiro.
Ele aprendeu que a mão e o coração de Deus podem alcançar qualquer pessoa no mundo.

Desde o início dos tempos, Deus pretendeu criar uma comunidade de pessoas que adoram a Deus em 
espírito e verdade.
Mas todos nós desejamos muito segurança e conforto.
Pessoas diferentes podem nos fazer sentir inseguros e desconfortáveis.
É por isso que desenhamos círculos para incluir pessoas que são como nós em nossas comunidades.
E excluímos pessoas que são diferentes.

Esquecemos que Deus fez as pessoas diferentes porque ele é criativo e quer nos abençoar.
Ele poderia ter feito uma flor, certo?
Ele poderia ter feito apenas um tipo de vegetal.
Mas olhe para toda a beleza que Deus criou com esses diferentes tipos de flores.
Veja todos os diferentes alimentos que podemos desfrutar por causa da variedade na criação de Deus.

Da mesma forma, nosso Deus fez as pessoas em várias cores.
Temos muitas culturas, idiomas e costumes diferentes.
Essa variedade aumenta a beleza e a glória da família de Deus.
Mas em Nazaré, as pessoas não ficaram animadas quando Jesus os lembrou do coração de Deus para 
com os estrangeiros de Sarepta e da Síria.
A multidão na sinagoga deveria ter se lembrado do que suas Bíblias diziam.

Vejamos juntos o que Deus prometeu a Abraão em Gênesis 17: 3-5.
3 Abrão caiu de bruços, e Deus lhe disse:
4 “Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo: serás o pai de muitas nações.
5 Você não será mais chamado de Abrão; seu nome será Abraão, pois eu o constituí pai de muitas 
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nações. ”

Deus deu a Abraão esse nome porque significa “pai de muitas nações”.
O plano de resgate global de Deus começou no início de nossas Bíblias.
Jesus contou essas histórias em Nazaré para revelar que ele fazia parte da promessa de Deus a Abraão.
Jesus, o Salvador, veio à Terra como a parte mais importante do plano de resgate global de Deus.
Mas muitas pessoas não gostam do plano de Deus.
Vejamos como a multidão respondeu depois que Jesus os lembrou da misericórdia de Deus para com os
estrangeiros.

Ponto 3: Jesus morreu de acordo com o plano do Pai (Lucas 4: 28-30)
28 Quando eles ouviram essas coisas, todos na sinagoga encheram-se de ira.
29 E eles se levantaram e o expulsaram da cidade e o trouxeram até o topo da colina em que sua cidade 
foi construída, para que eles pudessem jogá-lo abaixo do penhasco.
30 Ele, porém, passando pelo meio deles, foi embora.

É muito importante que você veja aqui o que deixou todos tão irritados.
Eles não ficaram zangados quando Jesus disse no versículo 21: “Hoje esta Escritura foi cumprida em 
sua audição.”
Jesus estava afirmando ser o Messias.
Mas as pessoas não ficaram zangadas com isso.
Eles queriam que o Messias viesse e ajudasse Israel.

No entanto, quando Jesus os lembrou sobre a graça de Deus aos estrangeiros, o povo ficou cheio de ira.
Eles queriam matá-lo imediatamente.
Eles estavam bem com Deus enviando ajuda para Israel.
Mas eles não concordaram com o fato de Deus enviar ajuda a estrangeiros.
Jesus é uma pessoa controversa.
Quando o entendemos corretamente, Jesus deve fazer com que respondamos fortemente.
Ver Jesus com precisão deve fazer com que as pessoas corram para ele com fé, ou fiquem com raiva 
dele porque você não gosta de sua mensagem.

Muitas pessoas hoje estão com raiva de Jesus porque ele disse em João 14: 6 -
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.”

Outras pessoas estão com raiva de Jesus porque ele chama a todos de pecadores.
Ele disse em Lucas 5: 31-32 -
31 “Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos.
32 Eu não vim chamar justos, mas pecadores, ao arrependimento. ”
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Assim como o povo de Nínive, só podemos ser salvos se levarmos nossos pecados a sério e nos 
arrependermos.
Nosso problema com o pecado é tão sério que o filho de Deus perfeito e sem pecado teve que derramar 
seu sangue santo para purificá-lo.
No entanto, sua morte não aconteceu em Nazaré naquele dia em que a multidão tentou matá-lo.
Ele apenas se afastou deles.
O sacrifício de Jesus só poderia acontecer quando o Pai dissesse que era a hora certa.
Jesus, o Cordeiro de Deus, foi enviado à Terra com uma missão.
O Pai enviou Jesus para morrer por qualquer um que se arrependesse de seus pecados.
Essa mensagem não é popular entre muitas pessoas.
Mas se você olhar para o seu coração com honestidade, você sabe que precisa de perdão.
Quando você pede a Jesus que o perdoe e o lave, ele fica muito feliz em fazê-lo!
Por favor, não espere mais para convidar Jesus para ser seu Salvador.

Depois que Deus nos salva, às vezes ficamos surpresos ao saber que nosso problema com o pecado é 
mais profundo do que pensávamos.
Todos nós podemos ser como Jonas.
Jonas não gostou de ver a misericórdia de Deus estendida ao povo assírio.
Às vezes, somos tentados a olhar para outras pessoas e questionar a sabedoria de Deus para salvá-las.
Precisamos nos arrepender disso porque Deus é mais sábio e mais acolhedor do que nós.
Estamos construindo uma família da igreja acolhedora aqui.
Estamos construindo uma comunidade que reflete a promessa que Deus fez por meio do profeta Isaías.

Em Isaías 49: 6, Deus diz:
”É uma coisa muito pequena para você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta 
aquelas de Israel que guardei. Eu também farei de você uma luz para os gentios, para que minha 
salvação chegue até os confins da terra.”

Deus planejou desde o início salvar pessoas de todas as culturas, etnias e línguas.
Eu amo o One Voice Fellowship porque podemos ver uma pequena parte do plano de Deus em ação.
Mas construir uma igreja como esta não será fácil, meus amigos.
Nossos corações podem facilmente ser como o coração de Jonas.
Portanto, continuamos a precisar da misericórdia de Jesus depois que ele nos dá os olhos da fé e da vida
eterna em nossos corações.
Precisamos da graça de Deus para viver uma vida de graça.

Vamos orar juntos agora.
Pai, obrigado por enviar seu Filho Jesus, o Messias, para nos salvar da morte eterna.

       One Voice Fellowship       8



Como seus filhos, temos a vida eterna como um presente gratuito.
Ajude-nos a lembrar que este presente é oferecido gratuitamente a qualquer pessoa, de qualquer cultura
ou nação.
Qualquer pessoa que se arrepende do pecado e confia em Jesus para a salvação se torna seu filho.
Estamos maravilhados com sua misericórdia e graça.
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.
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