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“Integração, Discipulado e Evangelismo”

“Paixão pelas almas”
Lucas 19:10

INTRODUÇÃO

o homem se desviou no Éden, é a busca constante dessa criatura perdida pelo seu Criador.

1.  É bom salientar  que em todo universo criado a vontade soberana do Criador é  feita.  Apenas a terra
permanece em rebelião ao seu Criador. Por isso oramos assim: “faça se a tua vontade na terra como ela é
feita no céu…” Mt.6:10.

A vontade do Senhor na terra é que ninguém se perca mas que todos os homens e mulheres sejam salvos e
cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1ª Tm:2.4

Mas para que as pessoas sejam salvas, necessário se faz que alguém pregue a elas. Rm. 10:14.  “…e como
crerão se não há quem pregue…”, portanto pregar continua ainda sendo um imperativo para os nossos dias
como foi no passado apostólico.

2. A ordem dada por Jesus foi: “IDE…PREGAI”, mas para cumprirmos esta ordem é necessário termos a
consciência de que, os que ainda não receberam o Senhor Jesus como Salvador se encontram eternamente
perdidos e condenados ao lago de fogo. AP. 20:15

Certo  evangelista  pregava  a  um  homem  cético,  mostrando  a  ele  os  horrores  do  inferno,  com  todo  o
sofrimento eterno que terão aqueles que para lá forem, quando o homem ateu o interrompeu e lhe disse:
“Você acha que se eu pudesse acreditar que o que você está me dizendo é verdade, eu não rodearia o mundo
inteiro e faria o possível e o impossível, para converter ainda que fosse uma única pessoa para não ir a este
lugar tão horrível?” O problema é que nós pregamos parecendo que nem mesmo nós acreditamos no que
estamos falando. 

O Senhor Jesus tinha plena consciência do sofrimento dos que se perdem. (Ler Lc. 16:22-25). O próprio rico
desta história  quis tornar-se um evangelista intercessor dos seus irmãos quando se deparou no inferno
sendo atormentado.

3. Como ter paixão pelas almas? É preciso pedir que o Senhor abra nossos olhos. Jo. 4:35, para vermos os
campos que já estão brancos para a ceifa. É também preciso ter um coração como o do nosso Senhor: Cheio
de compaixão. Lc. 7:13; Mc. 6:34.

Ver  com os  olhos  e  compadecer  com o  coração  são  duas  atitudes  necessárias  a  todos  que  querem ser
ganhadores de almas. Sem essas virtudes podemos até pregar, mas isso poderá não dar o resultado que
nosso Senhor espera, pois faltará o essencial, que é o amor. 1ª Cor. 13:1-3.

COMPARTILHAMENTO
Qual o seu sentimento em saber que existem parentes, amigos, conhecidos que estão caminhando rumo ao
inferno? 

Existe alguma coisa que você poderia fazer para livrar estas almas da perdição eterna?

CONCLUSÃO
Temos que amar nosso Deus em primeiro lugar para então amar nosso próximo como a nós mesmos e assim
desejar de todo nosso coração, a salvação de nossos semelhantes.

Urge, pois que preguemos, mas ainda mais que amemos, pois só assim cumpriremos nossa missão na mais
profunda integralidade, pois quem apenas prega, pode até falhar, mas quem ama, tem o coração do próprio
Deus e assim jamais falhará. 1ª Cor. 13:8
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