A VONTADE DE DEUS
e o meu coração

2 Grupos de Pessoas seguem a Jesus

DISCÍPULOS:

RELIGIOSOS:

— Querem aprender

— Querem provas e sinais

— Querem obedecer

— Querem provar que estão certos

— Coração aberto

— Coração fechado

— Têm fé

— Têm dúvidas
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Por que falas ao povo por parábolas?
Mateus 13:
11 Ele respondeu: “A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do Reino
dos céus, mas a eles não.
12 A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não
tem, até o que tem lhe será tirado.
13 Por essa razão eu lhes falo por parábolas: Porque vendo, eles não vêem e,
ouvindo, não ouvem nem entendem’.
14 Neles se cumpre a profecia de Isaías: “ ‘Ainda que estejam sempre ouvindo,
vocês nunca entenderão; ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão.

3

Por que falas ao povo por parábolas?
Mateus 13:
15 Pois o coração deste povo se tornou insensível; de má vontade ouviram
com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse,
poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o
coração e converter-se, e eu os curaria.
16 Mas, felizes são os olhos de vocês, porque vêem; e os ouvidos de vocês,
porque ouvem.
17 Pois eu lhes digo a verdade: Muitos profetas e justos desejaram ver o
que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo,
mas não ouviram.
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A vocês foi dado o conhecimento dos
mistérios do Reino dos céus, mas a eles
não.
A quem tem será dado, e este terá em
grande quantidade. De quem não tem, até o
que tem lhe será tirado.
Mateus 13:11-12
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Não há estagnação espiritual!
Quem tem ganhará ainda mais e terá em
abundância…
Quem não tem perderá o pouco que tem, e
ficará sem nada…
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• Quem não crê no que
já ouviu…

• Quem não honra a
Deus com seus bens…

• Quem não obedece ao
que já aprendeu…

• Quem não é leal aos
amigos que possui…

• Quem não é generoso
com o que já recebeu…

• Quem não é fiel no
pouco…
• Quem não semeia…
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Por que alguns tem e recebem ainda
mais e outros não tem, e o que tem
ainda virão a perder?
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Jesus explica:
13 Por essa razão eu lhes falo por parábolas: Porque vendo, eles não
vêem e, ouvindo, não ouvem nem entendem’.
14 Neles se cumpre a profecia de Isaías: “ ‘Ainda que estejam sempre
ouvindo, vocês nunca entenderão; ainda que estejam sempre vendo,
jamais perceberão.
15 Pois o coração deste povo se tornou insensível; de má vontade
ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não
fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender
com o coração e converter-se, e eu os curaria.
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ver com os olhos, ouvir com os ouvidos,
ENTENDER com o CORAÇÃO
e CONVERTER-se,
e eu os CURARIA.
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Quanto aos discípulos, é diferente!
16 Mas, felizes são os olhos de vocês, porque vêem; e os
ouvidos de vocês, porque ouvem.
17 Pois eu lhes digo a verdade: Muitos profetas e justos
desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram,
e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.
18 “Portanto, ouçam o que significa a parábola do
semeador…
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NÃO DEIXE SEU CORAÇÃO FICAR
ENDURECIDO - HEBREUS 3:
7 Assim, como diz o Espírito Santo: “Hoje, se vocês ouvirem a sua voz,
8 não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da
provação no deserto,
9 onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar
de, durante quarenta anos, terem visto o que eu fiz.
10 Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: O seu coração está
sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos.
11 Assim jurei na minha ira: Jamais entrarão no meu descanso”.
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Qual rebelião? Salmo 95: 7-8
Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo
do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz.
Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não
endureçam o coração, como em Meribá,
como aquele dia em Massá, no deserto…
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O que aconteceu no deserto? Êx 17: 1-7
E chamou aquele lugar Massá e Meribá,
porque ali os israelitas reclamaram e
puseram o Senhor à prova, dizendo: “O
Senhor está entre nós, ou não?” - Ex 17:7
* Massá: provação

*Meribá: rebelião
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INCREDULIDADE

15

Coração perverso e incrédulo - Heb 3:
12 Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração
perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo.
13 Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante
o tempo que se chama “hoje”, de modo que nenhum de vocês seja
endurecido pelo engano do pecado,
14 pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato,
nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio.
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Deus quer que a vontade dele
se cumpra em minha vida?
4 Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum
ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além
de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam.
5 Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com
alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos.
Isaías 64:4-5
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1 Coríntios 2:
• 9 Todavia, como está escrito: “Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente
nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam”;

• 10 mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as
coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus.

• 11 Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem
que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a
não ser o Espírito de Deus.

• 12 Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito
procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado
gratuitamente.
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Como está a
vontade de Deus e
o seu coração?
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