TITULO: ESFORÇO QUE VALE A VIDA
TEXO: Mateus 7.13-14, Lucas 13. 24
INTRODUÇÃO:
Dizem que uma causa pela qual vale à pena viver, também vale à pena morrer.
O Cristianismo sobreviveu até agora, não por ser algo fácil, mas por que é algo pelo
qual, pessoas viveram e morreram. *A Igreja cresceu sobre o sangue dos mártires.
Especialmente a sociedade atual, chamada de “pós-modernidade”, quer nos convencer
que tudo é a mesma coisa, porém o cristianismo sempre foi essa voz destoante, falando
que existe diferença entre o santo e o profano; que Deus existe, sim, e que haverá um
juízo sobre tudo aquilo que for feito neste mundo.
Por isso quase sempre o cristianismo foi odiado.
A decisão do Tribunal de Justiça do RGS, que nesta semana determinou a retirada dos
crucifixos das repartições públicas, não é simplesmente uma ação contra o preconceito,
mas uma agressão ao cristianismo, a declaração de ódio ao nome de Jesus.
O problema, maior, porém é quando o próprio cristianismo começa tentar facilitar o
caminho e alargar a porta.
Se nós queremos sobreviver como Igreja; se queremos de fato herdar as promessas de
Deus, precisamos nos manter firmados na verdade.
A nossa grande tarefa, foi, é e continuará sendo preservar o santo do profano. Este é o
papel do sacerdócio do crente no mundo (Ezequiel 44.23).
Jesus nunca disse que isso seria fácil, ao contrário, Ele disse que seria difícil (Mt. 11.12)
As mudanças na sociedade jamais são motivos para que alarguemos a porta ou
tornemos o caminho mais fácil (Apocalipse 22.11)
É por isso que são poucos os que acertam com a porta e o caminho da vida.
TRANSIÇÃO: Mas vamos tentar compreender a razão disso:
I – POR QUE A PORTA DA PERDIÇÃO É LARGA E SEU CAMINHO ESPAÇOSO?
-Por que é o caminho natural. É o caminho de qualquer um.
-Por que ela não exige exclusividade
-Por que é o estilo de vida do “tanto faz”
-Por que é o estilo de vida “não dá nada”
-Por que é o estilo de vida do “mas eu me sinto bem”
-Por que é o estilo de vida do “eu aprendi assim e não vou mudar”
-Por que é o estilo de vida do “eu não vou comprar briga”
-Por que é o estilo de vida do “eu preciso disso prá ser feliz”
-Por que é o estilo de vida de “todos os caminhos levam a Deus”
-Por que é o estilo de vida do “eu sou dono do meu nariz”
-Por que é o estilo de vida do “ninguém tem nada a ver com isso”
-Por que é o estilo de vida do “eu também sou filho de Deus”.
-Por que é o estilo de vida do “eu sou do bem”
-Por que é o estilo de vida do argumento que a “vida é uma só”
-por que é o estilo de vida do “meu deus me entende”
Por que, enfim, é o estilo de vida das infinitas possibilidades!
*Você pode ir para o Norte, Sul, Leste, Oeste e nunca erra.
Mas para onde dá essa porta? Para onde leva esse caminho?

“Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. ”
(Pv. 14.12)

II – POR QUE A PORTA DA VIDA É ESTREITA E SEU CAMINHO APERTADO?
-Por que é um caminho que exige exclusividade: João 14.6, Atos 4.12, Gl.1.8-9,
-Por que princípio do discipulado é a auto-negação: Lucas 9.23, 1 Co. 9.27
-Por que é o caminho do amor e não da paixão: 1 Co. 13.7
-Por que é o caminho do perdão e não da vingança: Mt. 18.21-22.
Enfim, quando olhamos com atenção para o sermão do Monte, veremos o quanto é
difícil o caminho da vida, porém esse é o caminho da vida.
É necessário um esforço, sim, por que o caminho da vida é um caminho anti-natural e
somente no sobrenatural nós o viveremos.
*Por isso Jesus nos enviou o Espírito Santo:
a) O Espírito Santo é o consolador: João 14.16
b)O Espírito Santo é o intercessor: Romanos 8.26
c) O Espírito Santo é o nosso professor: João 16.13
*No fundo, precisamos saber que somente a graça nos permite entrar pela porta e
perseverar no caminho.
III – POR QUE O ESFORÇO VALE À PENA? (Lucas 13.24).
Nós precisamos ter um vista o todo, o longo prazo, a eternidade. Precisamos ter em
vista o tempo presente e o futuro e, quando eles entram em conflito, o plano eterno terá
que prevalecer.
*Quem pensa desse modo, nunca irá desistir do caminho da vida:
-Por que é um caminho para pessoas exclusivas: Isaías 35.8
-Por que um dia o resultado da obediência virá à luz: Malaquias 13.43.
-Por que Um dia o Joio será separa do trigo: Mateus 13. 40-43.
-Por que um dia as ovelhas serão separadas dos cabritos: Mateus 25.31-34
-Por que em dia Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21.4
-Por que antes da eternidade, ainda neste mundo, é uma vida que se multiplica: João
12.24. Pode ser dolorido no começo para o grão de trigo se ver soterrado, a umidade
rompendo sua casca e mudando tudo por dentro, porém em seguida a tudo isso, uma
glória nunca vista nele antes romperá. Este é o grande milagre da vida!
CONCLUSÃO
Com Igreja de Jesus Cristo, temos a honra de seremos chamados embaixadores de Deus,
cooperadores de Deus, ministros da nova aliança, num projeto que é a única maneira de
tirar as pessoas da condenação.
O sacerdócio que exercemos é um chamado a servir os outros e Jesus nos deu o grande
exemplo: Hebreus 5.1-10.
Assim como Jesus um dia deixou a glória e veio a este mundo para viver e morrer pela
nossa salvação, nós também devemos descer dos nossos “pedestais”, devemos deixar
nossa posição de conforto, descer talvez da nossa obstinação, parar de nos fazer de
vítimas e nos apresentarmos a Deus com um coração disposto a obedecer e servir.
(Tiago 1.27)
Este caminho exige esforço, sim, mas é o caminho da vida!
(Pr. Armando)
Encantado, 11/03/2012

