Deus Ama Exercer Misericórdia
Quero começar essa mensagem fazendo duas perguntas:
1ª. Será que Deus trata-nos segundo a nossa maneira de viver?
2ª. Como devemos agir diante de uma situação de juízo divino?

A Bíblia nos conta a história de Jonas, um profeta enviado por Deus
e de Nínive, uma grande cidade para aquela época, com cerca de
120 mil habitantes.

Jonas 1.1,2
1 Ora veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai,
dizendo: 2 Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama
contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
Já começamos a compreender que:
(01) O juízo de Deus foi decretado sobre Nínive, por causa da
sua malícia
Todo pecado terá consequências!
Toda semeadura terá uma colheita!
Deus estava tratando com Nínive segundo as suas obras, segundo
o seu modo de vida!
- Pense bem nisso: Você tem vivido como alguém que acha que o
juízo de Deus nunca chegará?
Para Nínive esse dia chegou, assim como para Sodoma e Gomorra,
para Ananias e Safira e para o povo Cananeu no tempo de Josué.
O final de cada história sempre será de acordo com a postura dos
homens diante do juízo de Deus.

Jonas 3.4,5

4 E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada dum
dia, e clamava, dizendo: Ainda quarenta dias, e Nínive será
subvertida. 5 E os homens de Nínive creram em Deus; e
proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior deles
até o menor.

(02) Os habitantes de Nínive agiram corretamente diante do
juízo divino: Arrependeram-se e largaram os pecados
Quando Deus nos põe embaixo de juízo, espera pelo nosso
arrependimento!
Quando Deus denuncia os nossos pecados, espera que larguemos
cada um deles!

Mas eu quero fazer ainda mais uma pergunta:
3ª. O que a humanidade está vivendo nesses dias, será que é
resposta de Deus aos pecados que se multiplicaram pela face da
terra?

Jonas 3.9,10
9 Quem sabe se voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará
do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos?10 Viu Deus
o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e
Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o
fez.
(03) Deus ama exercer a sua misericórdia. Tudo o que Ele
espera são corações quebrantados e arrependidos
A mensagem de Jonas não era para que os ninivitas se
arrependessem. A mensagem era de que o fim havia chegado!
Com certeza, Jonas andou pela cidade, por 40 dias e denunciou em
alta voz cada um dos pecados dos ninivitas: Pedofilia, Adultério,
Corrupção, Divórcio por leviandade, Imoralidade, Ganância,
Injustiças sociais, Exploração dos pobres, Violência contra as
mulheres, Idolatria, Feitiçaria, Vício em drogas, álcool e pornografia,
Abortos, Abandono e desonra com os idosos, etc...

Qualquer semelhança com os pecados do povo brasileiro, não é
mera coincidência!
Tudo o que Deus espera é que a nação brasileira dobre os joelhos
diante de Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados, largue os
seus pecados e passe a ser guiada pelo Espírito santo!
Tudo o que Deus espera é que os nossos governantes se
arrependam, larguem os seus pecados, principalmente a corrupção
e se rendam a Jesus Cristo!
Então, essa praga cessará e a nossa nação será abençoada com
prosperidade jamais vista na terra!

Conclusão:
Por anos a Igreja Cristã brasileira vem orando e clamando para que
Deus passe a nação a limpo, trazendo à tona toda corrupção oculta,
para que pessoas dignas ocupem os cargos públicos. Essa limpeza
já começou! Tudo o que temos que fazer e continuar orando e
evangelizando os perdidos, porém, vivendo em santidade!

