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Lição 09

O Senhor é soberano
entre as nações
Texto Áureo

“E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu
servo; e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam.” Jr 27.6

Verdade Aplicada

O plano de Deus é que todas as nações sejam abençoadas por intermédio de Jesus Cristo.

Textos de Referência
Jr 27.2-5

INTRODUÇÃO

Nesta lição, veremos que o Senhor Deus é imponente para realizar os Seus propósitos.
Estudaremos que não há poder neste mundo capaz de frustrar os Seus projetos.

1. A AFLIÇÃO DE UM PROFETA
Jerusalém estava semelhante à Sodoma e Gomorra. Não se encontrava nela sequer
uma única pessoa que praticasse a justiça e buscasse a verdade (Jr 5.1). A situação estava
tão pervertida que Deus advertiu o povo (Jr 5.26). O estado de desgraça era notório entre os
habitantes de Judá. Para Jeremias, era lamentável o fato de não haver mais velhos sentados nas
praças e os jovens para cantarem (Lm 5.13-15).

Comente:

1.1 O alerta de Jeremias
1.2 Deus usa líderes pagãos para realizar Seu propósito
1.3 O perigo da contaminação
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2. DEUS ADVERTE O POVO
Desde o início, Jeremias seguira um caminho sólido em advertir sujeição aos babilônios.
Esta sugestão foi dada não somente a Judá, mas também aos mensageiros de muitas nações
que estavam em Jerusalém (Jr 27.3-4).

Comente:

2.1 O profeta das nações
2.2 O Senhor da criação
2.3 O pecado das nações contemporâneas

3. DEUS CONVOCA AO ARREPENDIMENTO
Disse Jesus: “Eu não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores, ao arrependimento”
(Lc 5.32). Embora o pecado dificulte o caminho até Deus, o arrependimento abre as portas do
céu novamente (Tg 4.8). Oremos pela nossa nação! Pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor (Sl
33.12).

Comente:

3.1 Deus é soberano sobre as nações
3.2 Como alcançar as nações para o Senhor?
3.3 Toda chamada tem um preço a ser pago

CONCLUSÃO

Deus é grandioso. Ele é Senhor absoluto na história dos homens e das nações. Ele é
soberano para dirigir o coração de reis e nobres. Ele é divino para realizar a Sua vontade. Ele é
soberano sobre tudo e sobre todos. Glória a Deus pela Sua eterna soberania.
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