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A passagem de hoje, Mateus 12:22-37, levanta uma questão-

chave: Como obter o poder do bom tesouro em meu coração pa-

ra que eu possa dizer boas palavras?   

 

Outra pergunta óbvia é levantada. Jesus também diz que há um 

pecado que não pode ser perdoado. É imperdoável quando um 

seguidor de Jesus recai no pecado? O pecado imperdoável é al-

gum pensamento ou palavra não intencional que de repente sela 

o destino de alguém, desconhecido para nós? É um fracasso em 

responder ao convite manipulador de um evangelista suado? 

Qual é o pecado indesculpável? E, se existe um, eu o cometi? 

Esta é uma pergunta importante.   

https://willingdon.org/portuguese


Mas, a pergunta chave é: como obter o poder do bom tesouro em 

meu coração para que eu possa falar boas palavras? 

 

Se você quer o poder do bom tesouro em seu coração, 

 

 Permita que Jesus forme sua maneira de ver 

 Não permaneça comprometido com o absurdo 

 Tenha cuidado para NÃO ficar contra Jesus 

 Tenha cuidado para NÃO ficar contra o Espírito de Deus 

 Entregue-se à mudança de coração 

 

Perguntas para Reflexão: 

 Sua maneira de ver a vida é formada mais por Jesus ou por sua 

cultura? 

 Você está de alguma forma se posicionando contra a obra do 

Espírito de Deus em sua vida? 

 O que você poderia fazer para permitir que o Espírito de Deus 

mude seu coração? 

 

 

Ao Vivo Church 
Dom 8:30, 10:00 e 11:45 
https://willingdon.online.church 
  
Assista aos cultos mais recentes 
https://willingdon.org/portuguese 
 
Boletim da Igreja 
Inscreva-se no: http://eepurl.com/dC_JaL 

https://willingdon.online.church
https://willingdon.org/portuguese
http://eepurl.com/dC_JaL
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