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Quando Deus cria o homem, o coloca no Jardim do Éden, que é a expressão de tudo o que é bom e 

equilibrado. Mas em determinado momento, há uma ruptura do relacionamento do HOMEM com Deus. Algo tão terrível 

acontece no coração do homem que ele REJEITA os mandamentos de vida divinos e OUVE Satanás que fala através 

de uma SERPENTE. A Bíblia chama isso de QUEDA moral e espiritual do homem em seu relacionamento de 

SANTIDADE com Deus. E então o coração humano se enche de CORRUPÇÃO. Tudo se DESVIOU do seu propósito 

original.  

O homem que fora feito à IMAGEM e semelhança de Deus agora enfrenta o DESVIRTUAMENTO dessa 

imagem divina em si. Então surge no nosso mundo a VIOLÊNCIA, O ASSASSINATO, A DOENÇA, A EXPLORAÇÃO, 

HOSTILIDADE DA NATUREZA, enfim ele passa a conhecer as CONSEQUÊNCIAS do seu pecado de afastar-se de 

Deus. Porém, essa imagem divina que foi DESFIGURADA no homem não foi RETIRADA totalmente do homem. Ele 

ainda era capaz do bem e da beleza, mas também era capaz do MAL e da FEIURA! 

É nesse CONTEXTO de AMBIVALÊNCIA que nasce a CIDADE na Bíblia. Quem constrói as primeiras cidades 

é CAIM e seus descendentes. Se o JARDIM era o lugar de ALEGRIA, ABUNDÂNCIA, EQUILÍBRIO, e de BONDADE, 

as CIDADES criadas pelo homem serão um MIXTO de BEM e MAL, de BELEZA e de FEIURA, de BONDADE e de 

MALIGNIDADE, de VIRTUDE, mas também de VÍCIOS. A cidade agora experimenta tanto os BENEFÍCIOS da 

MISERICÓRDIA de Deus, quanto o JUIZO pelo pecado humano. 

Se o JARDIM era algo totalmente feito por Deus, a CIDADE é algo feito próprio HOMEM. A cidade é tanto 

símbolo do JUÍZO de Deus, quanto símbolo de MISERICÓRDIA, porque Deus COMPARTILHA sua atividade 

CRIADORA com os homens. Muitos anos depois, quando Jesus vem a nosso mundo e anuncia sua mensagem de 

REDENÇÃO para os HOMENS, sua mensagem também incluía a REDENÇÃO da CRIAÇÃO e dos LUGARES e 

AMBIENTES. 

Os evangelistas registraram que Jesus ia de vila em vila, de cidade em cidade anunciando o REINO DE DEUS, 

isto é, o tempo em Deus restauraria TODAS AS COISAS por causa de seu AMOR e pela força do seu PODER. E 

Jesus ensinou isso aos seus DISCÍPULOS e os incumbiu de levar essa MENSAGEM: “Vão por todo o MUNDO e 

preguem a BOA NOTÍCIA do que Deus está fazendo”.  

Os 3 textos que lemos revela esse RELACIONAMENTO de Deus com a CIDADE, a cidade dos HOMENS, 

onde vivem as pessoas. Deus está trabalhando para RESTAURAR as pessoas e os AMBIENTES da cidade e 

CONVOCA seus DISCÍPULOS a se ENGAJAREM nessa empreitada de MINISTRAR à CIDADE. Deus tem pelo menos 

3 MENSAGENS às pessoas que vivem nas CIDADES. Cada uma dessas mensagens pode ser extraída dos textos que 

lemos: 
 

1. A CIDADE É CHAMADA AO ARREPENDIMENTO 

 É assim que Jesus comissiona os seus discípulos de DOIS em dois para irem às CIDADES pregando 

ARREPENDIMENTO (Lc 10.8-20). Como igreja, nós precisamos ter uma voz PROFÉTICA à cidade. 

 Precisamos dizer a todos da CIDADE que o Reino de Deus já está entre nós. Que Deus tem interesse na 

CIDADE. Ele quer REDIMIR a cidade e para isso é preciso que todos se ARREPENDAM dos seus maus 

caminhos. O mesmo Deus que avisa sobre o JUÍZO, dá oportunidade de ARREPENDIMENTO às cidades. 

 Foi isso que fizeram os discípulos de Jesus. Saíram pela cidade anunciando o Reino, curando enfermos, 

libertando cativos, enfim SERVINDO a CIDADE em AMOR. Quando eles voltam ficam encantados com o 

PODER ESPIRITUAL que estava sobre eles, então Jesus os ADVERTE: Não se encantem com as 

manifestações sobrenaturais, mas antes busquem seres vocês mesmos TESTEMUNHOS vivos na cidade. 

 A própria VIDA DE TESTEMUNHO de vocês será ao mesmo tempo uma MENSAGEM DE 

ARREPENDIMENTO para a cidade, quanto também uma mensagem de JUÍZO de Deus para ela. 

 É nesse CONTEXTO que Jesus profere uma mensagem PROFÉTICA sobre 3 cidades: CORAZIM, BETSAIDA 

E CAFARNAUM. Por quê? Porque essas cidades foram palco principal do ministério público de Jesus. Elas 

viram milagres em profusão e não se arrependeram dos seus maus caminhos. Então Jesus diz: “haverá mais 

menos rigor para cidades idólatras como Tiro, Sidom e Sodoma, do que para vocês que foram testemunhas da 

OFERTA de Deus para vocês”. 
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 Assim como Jesus nós temos uma mensagem profética para nossa CIDADE, nosso BAIRRO, nossa FAMÍLIA, 

nosso LOCAL DE TRABALHO. Qual mensagem? O Reino de Deus chegou! Voltem-se para Deus! Vivam a 

Justiça do Reino.  

 O Deus Altíssimo é tanto um Deus de AMOR quanto um Deus que traz JUÍZO aos de CORAÇÃO 

ENDURECIDOS. Temos uma mensagem profética de ARREPENDIMENTO E JUIZO para a cidade!  
 

2. A CIDADE É ALVO DA MISERICÓRDIA DE DEUS 
 A segunda mensagem nossa à cidade é uma mensagem de MISERICÓRDIA DE DEUS! Essa mensagem 

pode ser extraída do SEGUNDO texto que lemos (Lc 9.51-55). Jesus está indo resolutamente da Galiléia 

(norte) para Jerusalém (centro-sul), e para isso era necessário passar pelas cidades SAMARITANAS. Então 

ele manda emissários para preparar hospedagem. Ocorre que quando os samaritanos ficam sabendo que o 

destino final de Jesus era Jerusalém e não Samaria, eles negam HOSPEDAGEM aos discípulos. Os 

discípulos então ficam ENFURECIDOS e propõem eles mesmos trazerem JUIZO á cidade. Tiago e João, os 

mais exaltados disseram: “Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los?”.  

 Esse parece ser um EQUIVOCO RECORRENTE na igreja brasileira. Uma parte da igreja está querendo tomar 

a cidade Á FORÇA, inclusive proferindo JUÍZO sobre ela! 

 A resposta de Jesus a igreja brasileira é a mesma dada aos discípulos e vem em forma de pergunta: “Vocês 

não sabem de que espírito vocês são”. “Pois o Filho do homem não veio para DESTRUIR a vida dos homens, 

mas para SALVÁ-LOS”. Na relação com a cidade, precisamos nos CONSCIENTIZAR de que ESPÍRITO 

SOMOS. Somos do Espírito de Paz! Temos um PRÍNCIPE DA PAZ! Somos PACIFICADORES!  

 Nossa mensagem não é de ÓDIO, mas DE MISERICÓRDIA. Não viemos anunciar MORTE, mas VIDA! Que é 

JUSTIÇA? É dar aquilo que se MERECE. Isso só Deus pode fazer. Não é trabalho nosso! Que é 

MISERICÓRDIA? É NÃO DAR aquilo que se MERECE. Misericórdia é NÃO RETRIBUIR O MAL COM O MAL. 

Esse ministério é nosso!  

 Tiago e João aprenderam isso como Jesus e nós também precisamos nos CONSCIENTIZAR.  

 Somos chamados a AMAR os próprios INIMIGOS e não querer ELIMINÁ-LOS. Temos uma mensagem para a 

cidade e essa mensagem é que a cidade é ALVO DA MISERICÓRDIA DE DEUS! 
 

3. A CIDADE É ALVO DA GRAÇA DE DEUS 
 Logo depois de acalmar uma tempestade no Mar da Galiléia e causar espanto nos discípulos, Jesus se dirige 

para uma cidade chamada Geraséia (Gadara). Ao pisar em terra Jesus se depara com a opressão maligna da 

cidade. Um homem completamente possesso de demônios vem ao seu encontro. Sua situação era crítica: 

 Ele havia abandonado sua casa e passou a morar nos sepulcros da cidade. Ele abandonou suas ROUPAS e 

passou a andar NU pela cidade. Ele abandonou o CONVÍVIO. Enfim, ele abandonou sua DIGNIDADE. 

Tentaram acorrenta-lo várias vezes, mas possuído por demônios, tinha uma força descomunal e quebrava tudo 

o tentasse prender. Ao ver Jesus ele corre ao seu encontro, dá um grito e se joga aos seus pés e diz: “Que 

queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes”. 

 Esse homem é PORTADOR dos MALES que atingem a CIDADE 

 Quanta gente que vivem nas RUAS de nossas cidades. Quanta gente que fez de lugares como os 

SEPULCROS sua MORADIA. Quanta gente desprovida DE ROUPA em nossas cidades Quanta gente 

SOLITÁRIA em nossas cidades. Como agir, então? A Igreja precisa LIBERTAR as pessoas e ministrar a 

GRAÇA de Deus a elas! Há muita gente OPRIMIDA na cidade que precisa urgentemente de LIBERTAÇÃO! 

 Como é que a IGREJA faz isso? Simplesmente VENDO Jesus em cada um dos necessitados! 

 Em Mateus 25 Jesus diz: Tive FOME e me deste de comer. Tive SEDE e me deste de beber. Estive NU, e me 

cobriste o corpo com roupas. Estive PRESO, aprisionado e foste me visitar. Tive DOENTE, e vocês foram me 

ver. Precisamos dizer à cidade que ela é alvo da Graça de Deus! 
 

CONCLUSÃO: 

 Veja que impressionante: o primeiro missionário urbano do Livro de Lucas é um ex-endemoninhado. Aqueles 

que são LIBERTOS, vão libertando outras pessoas. Aqueles que encontraram PÃO vão dizendo as pessoas 

ONDE encontrar pão para sua fome. Como igreja, como MISSIONÁRIOS urbanos, nós temos mensagens à 

cidade. 

 1º. QUE DEUS ESTÁ CHAMANDO TODOS DA CIDADE AO ARREPENDIMENTO. Que Deus os ama 

infinitamente, mas eles precisam ABANDONAR seus pecados e se voltarem para Deus. 

 2ª. A CIDADE É ALVO DA MISERICÓRDIA de Deus. Nosso alvo não é DESTRUIR ou JUGAR a cidade, mas 

ministrar VIDA à cidade 

 3ª. A CIDADE É ALVO DA GRAÇA DE DEUS. Precisa AGIR contra os INSTRUMENTOS OPRESSORES E 

MALIGNOS que aprisionam gente nas cidades. No poder do Espírito Santo e em Nome de Jesus precisamos 

LIBERTAR OS OPRIMIDOS. Como? Ministrando a Eles como se fosse ao próprio Jesus. Quem é LIBERTO 

tem FOME DE LIBERTAR pessoas!  


