DEUS A NINGUÉM DESPREZA
I. NÃO DESPREZA O PERDIDO PECADOR
“Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido” (Lc 19.10).
1. No Éden o homem tornou-se um “perdido pecador”, por escolha própria:
Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore
desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também
comeu (Gn 3.6)
2. Por isso foi justamente condenado à morte: “a alma que pecar, essa morrerá” (Ez
18.4) 12 Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a
morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram (Rm 5.12)
3. Deus não abandonou a humanidade: “Mas Deus dá prova do seu [amor para conosco],
em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós” (Rm 5.8).

4. Jesus Cristo se apresentou como amigo dos pecadores:
3.1 Da mulher que chorou a seus pés: “E eis que uma mulher pecadora que havia
na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro
com bálsamo; e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com
lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça; e beijava-lhe os pés e ungia-os com o
bálsamo. E disse a ela: Perdoados são os teus pecados.” (Lc 7.38,39,48)
3.2 De Zaqueu, o publicano: “Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: Entrou
para ser hóspede de um homem pecador” (Lc 19.7)

4. Por mais que você seja um pecador, Deus não lhe despreza. Depende de você:
4.1 Reconheça a sua situação: “Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação; que
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal” (1 Tm 1.15)
4.1 Tome uma decisão, agora. Jesus te recebe: “Todo o que o Pai me dá virá a mim;
e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora” (Jo 6.37)

II. DEUS NÃO DESPREZA O OPRIMIDO E CANSADO
“Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei...” (Mt 11.28,29).
Introd.: O pior tipo de cansaço é o da alma... Vivemos dias de cansaço espiritual pelos
males que afligem a humanidade: violência, enfermidades, guerras... Mas Jesus quer te dar
alívio.
1. É Deus quem fortalece o cansado: “Ele dá força ao [cansado], e aumenta as forças ao
que não tem nenhum vigor (Is 40.29)

2. É Deus quem liberta o oprimido (Ex.: Israel): “Então disse o Senhor: Com efeito tenho
visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus
exatores, porque conheço os seus sofrimentos (Êx 3.7).
3. E é também um refúgio em tempos de angústia: “O Senhor é também um alto refúgio
para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia” (Sl 9.9). Qual é o seu problema?
4. Aceite a Jesus e lance sobre Ele todo o seu casaço: “Lançando sobre ele toda a vossa
ansiedade, porque ele tem cuidado de vós” (1 Pe 5.7).
Conclusão: “O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida e
a tenham em abundância” (Jo 10.10).

III. DEUS NÃO DESPREZA O PRÓDIGO INFELIZ
“Porque este meu filho estava morto, e reviveu; tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a
regozijar-se.” (Lc 15.24).

Introd.: A palavra “pródigo” quer dizer: Que depende mais do que é necessário; dissipador,
perdulário. Num sentido geral todos os homens são pródigos. Porém, Jesus narrou uma parábola de um homem que tinha dois filhos.... O que aprendemos?
1. Que uma vida de pecado e de egoísmo causa separação entre o home e Deus: “e ali
desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente (v.13)

2. O pecador ou desviado é como o pródigo que desperdiça os dotes físcos, intelectuais
e espirituais que Deus lhe deu.
3. O resultado é uma vida degradante: “E desejava encher o estômago com as alfarrobas
que os porcos comiam; e ninguém lhe dava nada (v.16)

4. Apesar de tudo o pai não o desprezou: “Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele
ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou
(v.20)
Conclusão: Para que o Pai do pródigo o recebesse de volta ele precisou tomar uma decisão:
“Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti”(v.18).
Tome uma decisão, agora!

IV. DEUS NÃO DESPREZA O DOENTE AFLITO
“Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores; e nós o reputávamos
por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa
das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.” (Is
53.4,5).

Introd.: Não há situação mais humilhante do que a de alguém que está no leito. Porém,
a Bíblia nos apresenta vários exemplos que comprovam o amor de Deus pelos aflitos e doentes. Consideremos algumas coisas sobre a SAÚDE FÍSICA:
1. É uma das bênçãos de Deus prometida aos justos: “Se ouvires atentamente a voz do
Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que
enviei sobre os egípcios; porque eu sou o Senhor que te sara “(Êx 15.26)
2. Menos importante que a saúde espiritual: “Qual é mais fácil? dizer: São-te perdoados os
teus pecados; ou dizer: Levanta-te, e anda?” (Lc 5.23). Que adiante o homem ganhar o mundo
inteiro.. (Mc 8.36).

3. Pode ser minada para provar a nossa fé: “Estende agora a mão, e toca-lhe nos ossos e na
carne, e ele blasfemará de ti na tua face! Disse, pois, o Senhor a Satanás: Eis que ele está no teu
poder; somente poupa-lhe a vida (Jó 2.5,6)
4. A aceitação da prova glorifica a Deus “Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias,
nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco,
então é que sou forte” (2 Co 12.10). “Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de
Cristo; para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis” (1 Pe 4.13)
Conclusão: Assim como aconteceu com Jó, Deus não despreza o doente e aflito. No Salmo 113.58 lemos: “Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas, que se
inclina para ver o que está no céu e na terra? Ele levanta do pó o pobre, e do monturo ergue o
necessitado, para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.

