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João 3.16-21

16 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
17 Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o
mundo fosse salvo por ele.
18 Quem nele crê não é julgado; o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do
unigênito Filho de Deus.
19 O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz;
porque as suas obras eram más.
20 Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem
arguidas as suas obras.
21 Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque
feitas em Deus.
INTRODUÇÃO
Como você está? Como anda sua saúde física, emocional e espiritual? Você tem sentido medo ou
angústia? Em meio as notícias, algumas pessoas falam sobre o fim do mundo, Ou o cumprimento de
profecias, de um Deus irado com o mundo. No que você crê? O que essa epidemia mundial fala sobre
Deus e seu amor? Existe um texto que pode nos guiar. Ele define a vontade de Deus para o mundo.
Vamos ler João 3.16!? Vem com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
O único trabalho da igreja deveria ser proclamar o amor de Deus pelos homens em Cristo Jesus.
Tanto não cristãos, novos convertidos ou crentes antigos precisam ir até a cruz, o centro do
Evangelho.
Na cruz vemos claramente o amor de Deus. Esse amor é surpreendente, especialmente quando o
vemos derramado sobre um mundo culpado. Não há NADA no mundo pra que Deus o ame! Apenas
inimizade contra Ele, desprezo por Sua Palavra, rebelião contra Seus mandamentos. Mas a Bíblia diz
que: “Deus amou o mundo” e “de tal maneira” que João não pode defini-lo. O amou de maneira tão
grande, e divina, que entrega Seu Filho único por nós!
Deus ama porque essa é sua natureza: Deus é amor! Nada nem ninguém merecem seu amor! Mas
Deus tem tamanho amor ao ponto de deixá-lo fluir em direção a um mundo morrendo por causa do
seus pecado. E no maior ato de amor da história Deus entrega seu Filho Único em nosso lugar em
uma cruz: Deus permite que Seu filho morra em nosso lugar: “para que todo aquele que nEle crê,
não pereça, mas tenha vida eterna”. Romanos 5.8: “...Deus prova o seu próprio amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores”
Nada pode ser mais gratuito que um dom que vem de Deus. Um dom que não pode ser anulado.
Deus dá Seu Filho pra que “todo aquele que nele crê não pereça”. A fé, mesmo fraca, salva. Crer em
Cristo é o caminho seguro pra vida eterna. Mas o que é crer em Jesus? É crer no plano de Deus de

enviar Seu Filho para que se pusesse no lugar dos homens culpados para receber o castigo que nós
merecíamos por nossas transgressões. E não foi algo fácil. Isaías 53.5 diz: “ele foi traspassado pelas
nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados”. É o ponto central da fé: crê que Jesus foi entregue em
nosso lugar. E preciso apenas aceitar Seu plano. Não há mais preço a ser pago por nós!
Deus amou ao mundo de tal maneira pra que apenas o homem que creia em Cristo seja salvo.
Pensem em um homem culpado e imoral, maldoso e cruel, tão detestável que nem sua mãe o tolera,
preso para que não faça mal a mais ninguém. Se este homem crê em Jesus, será limpo de sua
corrupção, e não perecerá por causa de seu pecado. Eu sei. É escandaloso. Mas todos nós, em certa
medida, somos assim diante do padrão perfeito de Deus. E somente um plano gracioso pode nos
salvar. É a única maneira de sermos salvos.
E suponha que há outro homem que se mostra educado e simpático com todos, amigo de seus
vizinhos e generoso com os pobres. Achamos que ele não seja tão mau que mereça o inferno. Mas se
não crê no Senhor Jesus será condenado ao sofrimento eterno. O julgamento de Deus não é só moral.
Ele vai mais fundo e julga nosso relacionamento com Deus. Só o sacrifício de Cristo nos leva ao céu.
é o que nos transforma dia a dia no que devemos ser sem a mancha do pecado. Nem o melhor dos
homens pode cumprir o padrão de santidade de Deus. Apenas o sacrifício de Cristo pode nos salvar.
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
O que uma epidemia mundial fala sobre o amor de Deus – João 3.17 diz: “Deus enviou o seu Filho ao
mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele”. A pandemia
mundial não mostra que Deus não ama o mundo, mas que o mundo precisa desesperadamente de
Deus. Todo sofrimento que vivemos é fruto de nossos pecados, de nossa vida independente em
relação a Deus. E precisamos nos arrepender e crer que todos nós precisamos ser perdoados em
Cristo.
Jesus vem ao mundo justamente porque nossas vidas estão quebradas sem Ele. E toda dor e desvios
que vivemos só prova isso. Somos irresponsáveis e inconstantes porque precisamos que Cristo viva
em nós e nos dê nova vida.
Jesus é o único caminho que me leva a Deus. Todo dia sou tentado a crer que meus méritos podem
me manter salvo, em um relacionamento saudável com Deus. Por isso estou sempre tão insatisfeitos
com minha espiritualidade. Porque tento e falho todos os dias. Se você crê em Jesus, seus pecados
serão perdoados; e você será salvo do poder que o pecado exerce sobre você. E poderá começar de
novo, uma vida nova e verdadeira, que Deus te dará.
Ninguém que crê ficará de fora. Jesus diz: “o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora”(João
6.37). Jesus não nos lança fora. Filipenses 1.6 “aquele que começou boa obra em vós há de completála até ao Dia de Cristo Jesus”. Se esse mundo diz que não merecemos, está certo. Mas Jesus, com
amor sem igual, nos perdoa e nos salva. Não tem ligação com as obras, mas com o poder da cruz de
transformar o pior pecador! Eu e você estamos incluídosnesse amor!
Jesus diz em João 10.27-29: ”27As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me
seguem. 28Eu lhes dou a vida eterna; jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.
29Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo; e da mão do Pai ninguém pode arrebatar”. Que
grande Evangelho!
CONCLUSÃO
Se não reconhecemos o pecado como nosso principal problema, não vamos desejar o perdão como o

remédio eficaz. Não cremos que quem está em Cristo possa viver em pecado e ainda assim ser salvo.
Mas cremos que aquele que está em Cristo não viverá em pecado, pois foi salvo do pecado. E não
voltará a seus antigos pecados pra viver neles, pois a graça de Deus continuará salvando-o de seus
pecados. Entenda, Deus ainda não terminou a obra em sua vida! Volte para Cristo. Ele terminará a
obra que começou. Creia!
O apóstolo Paulo certa vez declarou: “Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta
morte?”(Romanos 7.24 Nova Almeida Atualizada). A maior evidência da salvação é a luta entre a
nova vida e a velha vida. Então, se você sente sua miséria, se sente a culpa pelo pecado e descaso
com Deus, se sente aquém do que deveria ser como cristão essa é a maior das provas de que não
está morto. Mas que a vida luta para surgir em meio a sua morte, a força do pecado. É a prova de
que Deus continua a sua obra em sua vida. Não pare!
A velha natureza mataria a nova natureza se pudesse; e a única razão porque minha nova natureza
não está morta é porque não pode morrer. Se pudesse, teria sido assassinada há muito tempo; mas
Jesus disse: “Eu lhes dou a vida eterna”; “Quem crê em mim, tem vida eterna”. O crente não pode
morrer. Você não é alguém salvo a menos que Cristo tenha te salvado para sempre.
DESAFIO:
Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Esse é você. O que está esperando? Se arrependa.
Corra até seus braços de amor e receba o perdão e comece sua nova vida. Simples assim!

