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Esboço - noite

SÉRIE: JESUS - SUA PESSOA,
OBRA E ENSINO

POR QUE JESUS TINHA PREDILEÇÃO
PELOS PECADORES?

A PREDILEÇÃO DE JESUS PELOS
PECADORES

1. SOMENTE PECADORES APRENDEM DE
JESUS

Marcos 2.13-17
2.13 De novo, saiu Jesus para junto do mar, e
toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os
ensinava. 2.14 Quando ia passando, viu a Levi,
filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe:
Segue-me! Ele se levantou e o seguiu. 2.15
Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi,
estavam juntamente com ele e com seus
discípulos muitos publicanos e pecadores;
porque estes eram em grande número e também
o seguiam. 2.16 Os escribas dos fariseus, vendoo comer em companhia dos pecadores e
publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por
que come [e bebe] ele com os publicanos e
pecadores? 2.17
Tendo Jesus ouvido isto,
respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico,
e sim os doentes; não vim chamar justos, e sim
pecadores.

2.13 De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a
multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava.

Romanos 1.16
“Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de
Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do
judeu e também do grego;”

2. SOMENTE PECADORES SEGUEM A JESUS
2.14 Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado
na coletoria e disse-lhe: Segue-me! Ele se levantou e o seguiu.

3. SOMENTE PECADORES SE ACHEGAM A
JESUS
2.15 Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam
juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos
e pecadores; porque estes eram em grande número e
também o seguiam.

4. SOMENTE PECADORES SÃO
JUSTIFICADOS POR JESUS

“Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.”

2.16 Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia
dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos
dele: Por que come [e bebe] ele com os publicanos e
pecadores?

O MINISTÉRIO DE JESUS ERA CLARO!
Lucas 15.1

2.17 Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não
precisam de médico, e sim os doentes; não vim chamar justos
e sim pecadores.,

A MISSÃO DE JESUS ERA CLARA!
Lucas 19.10

“Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores
para o ouvir.”

A MENSAGEM DE JESUS ERA CLARA!
Mateus 3.2
“Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.”

2 Coríntios 5.21
“Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós;
para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus.”

Salmos 25.8
“Bom e reto é o SENHOR, por isso, aponta o caminho aos
pecadores”
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