O Sermão do Monte
Mateus 5 a 7
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A benção de aprender ao pedir e bater
Mateus 7:7-12

1. Ao pedir e bater aprendemos que Deus é real e pessoal
2. Ao pedir e bater aprendemos que Deus quer ser encontrado
3. Ao pedir e bater aprendemos que Deus quer conduzir nossa vida
4. Ao pedir e bater aprendemos a crescer perseverantemente na fé
5. Ao pedir e bater aprendemos o que é o perfeito amor paternal
6. Ao pedir e bater aprendemos como vai o nosso coração
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O desafio de fazer escolhas
"Agora temam o Senhor e sirvam-no com
integridade e fidelidade. Joguem fora os
deuses que os seus antepassados adoraram
além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao
Senhor.
Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor,
escolham hoje a quem irão servir, se aos
deuses que os seus antepassados serviram
além do Eufrates, ou aos deuses dos
amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo.
Mas, eu e a minha família serviremos ao
Senhor".
Josué 24:14-15
09.12.2018
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Mateus 7:13-23

13. "Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à
perdição, e são muitos os que entram por ela.

14. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida! São poucos os
que a encontram".
15. "Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas,
mas por dentro são lobos devoradores.
16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um
espinheiro ou figos de ervas daninhas?
17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá
frutos ruins.
30.12.2018
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Mateus 7:13-23

18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons.
19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo.
20. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão!

21. "Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no Reino dos céus, mas
apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu
nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos
milagres?
23. Então eu lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês,
que praticam o mal! "
30.12.2018
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O desafio de fazer escolhas certas
Mateus 7:13-23

I. Escolhendo premissas básicas
1. Duas Portas - larga ou estreita
“Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta ... que leva à perdição...
Como é estreita a porta...que leva à vida” v. 13a, 14a

2. Dois Caminhos - espaçoso ou apertado
“... e amplo o caminho que leva à perdição... e
apertado o caminho que leva à vida...” v. 13b, 14a

30.12.2018
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O desafio de fazer escolhas certas
Mateus 7:13-23

3. Dois destinos - Perdição ou vida
“... o caminho que leva à perdição...” v. 13c

4. Duas Multidões - com muitos ou poucos
“...o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela...
e apertado o caminho que leva à vida! São poucos os que a encontram".
v. 13d, 14b

30.12.2018
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O desafio de fazer escolhas certas
Mateus 7:13-23

II. Escolhendo a quem ouvir
1. O crivo das motivações - servir ou ser servido
“Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas,
mas por dentro são lobos devoradores.” v. 15

2. O crivo do ensino - doutrina sã e fiel
“Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas?” v. 16b

30.12.2018
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O desafio de fazer escolhas certas
Mateus 7:13-23

3. O crivo do fruto pessoal - caráter integro e santo
“Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos
bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins.” v. 17

4. O crivo integridade ministerial - mais que palavras e sinais
"Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no Reino dos céus,
mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu
lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal! "
v. 21-23
30.12.2018

