AS DUAS PORTAS
Mateus 7:15 - Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles
de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores.
A Igreja está passando um período muito difícil.
Muitas pessoas não estão preocupadas em buscar e conhecer a Deus, mas sim, em se
envolver com as coisas relacionadas com Deus. (Ex. Tipos de movimentos, músicas,
Trajes, Vocabulários, Adornos, etc...).
Existem frases assim: "Melhor ele está assim na Igreja do que estar no mundão".
O inimigo de nossas almas é astuto, mentiroso e enganador.
Ele chega sob um disfarce, sem revelar quem realmente ele é.
Ele deseja que as circunstâncias pareçam corriqueiras para que jamais suspeitemos
de suas armadilhas.
Foi desta maneira que ele se
aparentemente amigo do homem.
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Foi assim que surgiram as falsas religiões e as falsas adorações a Deus.
Adão deixou cair sua autoridade e Satanás a pegou.
O homem, criado para ser o poderoso da terra, tornou-se um escravo,
acorrentado, em todos os sentidos.
Ele semeia, mas não sabe se irá colher.
Ele constrói, mas não sabe se o trabalho de suas mãos será destruído por enchentes,
furacões ou terremotos.
Ele experimenta sua liberdade sexual e termina com relacionamentos ilícitos, traições
e doenças incuráveis.
Ele descobre a cura para uma doença, apenas para ser assombrado por outra pior.
Ele estabelece relacionamentos, apenas para ser vencido por ciúmes, desconfiança e
ódio.
No Éden, a coroa escorregou da cabeça do homem.
Satanás continua enganando o ser humano através das falsas religiões, que
prometem
muitas
vantagens
mas
não
falam
das
verdadeiras
responsabilidades do homem.
Como podemos provar que o Senhor está conosco?
Jesus aqui deixa claro que só entra no Reino de Deus aqueles que renunciaram as
suas próprias vontades pecaminosas por causa da soberana e santa vontade de Deus.
O SENHOR ESTARÁ CONOSCO, SE ESTIVERMOS DISPOSTOS A CAMINHAR
DENTRO DA PORTA ESTREITA:
Mateus 7:13 - 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.
Porque se não nos aproximarmos de Deus, através de Jesus Cristo, dispostos a
abandonarmos todos os nossos pecados, será perda de tempo.
JESUS É A PORTA ESTREITA:

João 10:7 - Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade: Eu sou a porta das
ovelhas.
9 - Eu sou a porta; quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará
pastagem.
Mais são os eu se perdem, do que os que são salvos.
Entrai pela porta estreita: É um convite a todos que se encontram perdidos nos
caminhos largos e espaçosos.
Largo: Dá a sensação de um caminho sem fronteiras, sem limites para o pecado. É
sem duvida, um caminho sem nenhum compromisso com Deus.
Espaçoso: Dá a sensação de liberdade, de conforto, de comodidade. Essa é a
sensação que o pecado traz na vida das pessoas.
Estreita: É sinônimo de renúncia, esforço, aperto.
Porque para desfrutar do verdadeiro Deus é preciso renunciar a própria vida.
ASSIM COMO EXITEM DOIS TIPOS DE CRIMES: DOLOSO E CULPOSO
ASSIM EXISTE O PECADO DOLOSO E O PECADO CULPOSO = VOLUNTÁRIO E O
INVOLUNTÁRIO.
O CRISTÃO QUE ANDA NO PECADO DOLOSO. PRECISA SE ARREPENDER
URGENTEMENTE E VOLTAR À SANTIDADE.
A porta é estreita e não dá para entrar com a bagagem do mundo.
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Mateus 7:21 - 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 a iniquidade!
Apocalipse 20:11 - Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava
assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para
eles.
12 - Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram
abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo
com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros.
13 - O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os
mortos que neles havia; e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito.
14 - Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a
segunda morte.
15 - Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no
lago de fogo.
Estas pessoas fizeram uma pública profissão: Senhor, Senhor...
A religião ensina frases que muitos repetem sem qualquer compromisso com a
Vontade do Senhor.
São pessoas que são conduzidas à oração, mas não oram de verdade

Cantam, mas não adoram, seus pensamentos voam para longe da presença de Deus.
São conduzidas às musicas cujas letras dizem: Senhor Jesus...
Cantam sem qualquer compromisso.
Profetizaram - mas não tinham compromisso com a profecia de Deus
Expulsaram demônios - mas não tiraram os demônios de suas mentes
Deram atenção aos prodígios - mas não deram créditos às mudanças em suas vidas
Operaram maravilhas - mas foram praticantes de iniquidades
Usaram o Nome de Jesus - mas não tiveram compromisso com esse Nome
Tinham o Nome "Senhor" na boca - mas não tinham esse Nome no coração
"Nunca vos conheci" Ou seja, “Vocês não tem nada a ver comigo”.
São para aqueles que nunca deixaram Jesus participar de suas vidas.
Pessoas que usaram Jesus, mas nunca permitiram que Jesus as usasse.
"Apartai-vos de mim" Aqueles que desprezam o que Deus está falando para toda a
humanidade, serão desprezados por Ele no dia do juízo.
Apartar-vos de toda a esperança e para todo o sempre.
Jr. 8:20: “Passou a sega, findou o verão e nós não estamos salvos.”
SEJA QUAL FOR A SUA SITUAÇÃO, O SENHOR TE CHAMA HOJE PARA UM
RENOVO NA PRESENÇA DELE:
Assim diz o Senhor:
Isaías 55:3 - ”Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; “
Apocalipse 22:17 - E o Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E
quem tem sede, venha; e quem quiser, receba de graça a água da vida.
Isaías 55:1 - Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas; e, vocês
que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam! Venham, comprem
vinho e leite sem dinheiro e sem custo.
3 - Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que
não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se
deliciará na mais fina refeição.
4 - Dêem ouvidos e venham a mim; ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma
aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi.
Mateus 11:28 - Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e
eu lhes darei descanso.
Isaías 1:18 - Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados
sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; embora
sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão.
19 - Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta
terra;
No amor de Cristo!
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