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O HOMEM CONTINUA SENDO OBJETO MAIOR DO AMOR DE DEUS
Texto básico: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais tenha
vida eterna” João 3:16.
A SITUAÇAO DO HOMEM DIANTE DE DEUS:
Veja como a bíblia descreve Nínive: “... sua malicia subiu até mim.”
Jonas 1:2 “não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive em que há
mais de cento e vinte mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão
direita e a mão esquerda, e também muitos animais?” Jonas 4:11
Como a Bíblia descreve o Homem de hoje?
Morto espiritualmente: Efésios 2:1 “E VOS vivificou, estando vós
mortos em ofensas e pecados”.
Escravo da carne: - Efésios 2:3b “Entre os quais todos nós
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também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da
carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os
outros também”.
Escravo de Satanás: - Efésios 2:2b “Em que noutro tempo
andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades
do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência”.
Cego espiritualmente: - 2º Coríntios 4:4 “Nos quais o deus deste
século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não
resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de
Deus”.
Debaixo do império das trevas - Colossenses 1:13 “O qual nos
tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu
amor”.
O MÉTODO DE DEUS AINDA É USAR O HOMEM: “Veio a palavra
do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te...” Jonas 1:1-2. “E
VEIO a palavra do SENHOR a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai
à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até
à minha presença”. “Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo:
Dispõe....” Jonas 3:1 “E VEIO a palavra do SENHOR segunda vez a Jonas,
dizendo:”
E. M. Bounds disse certa vez que: “O plano de Deus é usar o
homem e usá-lo muito mais do que qualquer outra coisa. Homens são
métodos de Deus. A igreja está procurando melhores métodos; Deus
esta buscando melhores homens”.
Deus usou a Moisés para libertar o povo. Deus usou a Elias para levar
uma mensagem de confronto a um governador ímpio. Deus usou Jeremias
para confrontar a vida de decadência espiritual do povo de Israel. Deus usou
a Paulo para levar a mensagem dele ao Império Romano.
O plano de Deus continua sendo usar o homem como nunca usou antes.
“O HOMEM CONTINUA SENDO OBJETO MAIOR DO AMOR DE
DEUS” “Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive...?” Jonas
4:11.
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para
que todo aquele que nele crê não pereça mais tenha vida eterna” João 3:16.
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“A grande verdade é que o coração de Deus continua morrendo de amores
pelo homem”.
A mensagem divina de amor e perdão, não se destinava apenas
aos judeus. Deus ama a todos os povos. Os assírios não mereciam esse
amor, mas Deus os poupou quando se arrependeram.
Em sua misericórdia, Deus não rejeitou Jonas por ter fugido de sua
missão. Ele tem grande amor, paciência e perdão. Deus ama a cada um de
nos, mesmo quando fracassamos. Mas ele também ama outras pessoas,
inclusive aquelas que não pertencem ao nosso grupo, raça ou denominação,
ou que possuem uma formação diferente da nossa.
Ao aceitar seu amor, devemos também aprender a aceitar todos
aqueles a quem ele ama. Consideraremos muito mais fácil amar aos outros
quando verdadeiramente amarmos a Deus.
Quando investimos, seja financeiramente, seja pessoalmente ou em
oração pela obra missionária; podemos estar certo de que o retorno é certo:
Vidas serão quebrantadas e outras receberão perdão de pecados”.
“DEUS CONTINUA SENDO UM DEUS MISSIONÁRIO”.
Vejamos quais as razões que mostram que Deus ainda é um Deus
missionário: 3:11 “E VEIO a palavra do SENHOR segunda vez a Jonas,
dizendo: 2 Levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a
mensagem que eu te digo”.
Deus clemente, Deus misericordioso, Deus tardio em irar-se,
Deus grande em benignidade, Deus que arrepende-se do mal. Todos eles
mostram que Deus esta querendo a salvação do homem perdido.
Deus tem compaixão do homem perdido – Jonas 4:11. “E não hei de
eu ter compaixão da grande cidade de Nínive em que estão mais de cento e
vinte mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua
mão esquerda, e também muitos animais?”
Que todas essas razões possam levar cada um de nós, a refletir
sobre a importância da evangelização e não somente isso, mas também
levar-nos a prática dela; como prática prioritária da igreja. Que Deus possa
nos abençoar e despertar-nos para esta grande missão, que nos foi confiada.
Pr. Ademir Soares
Página 3

