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SÉRIE: JESUS - SUA PESSOA,
OBRA E ENSINO
O SEVERO PERIGO DA INCREDULIDADE
Marcos 3.20-29 (R.A)
3.20 Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu
de novo, de tal modo que nem podiam comer. 3.21 E, quando
os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender;
porque diziam: Está fora de si. 3.22 Os escribas, que haviam
descido de Jerusalém, diziam: Ele está possesso de Belzebu. E: É
pelo maioral dos demônios que expele os demônios. 3.23
Então, convocando-os Jesus, lhes disse, por meio de parábolas:
Como pode Satanás expelir a Satanás? 3.24 Se um reino
estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir;
3.25 se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa
não poderá subsistir. 3.26 Se, pois, Satanás se levantou contra
si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. 3.27
Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os
bens, sem primeiro amarrá-lo; e só então lhe saqueará a casa.
3.28 Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos
dos homens: os pecados e as blasfêmias que proferirem. 3.29
Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem
perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno

O QUE É O PECADO IMPERDOÁVEL?
1) REJEIÇÃO AS MAIS CLARAS PROVAS DE QUE AS
OBRAS DE JESUS (QUE REVELAM O REINO DE
DEUS), NÃO FORAM FEITAS NO PODER DO
ESPÍRITO DE DEUS, MAS DE SATANÁS.

Noite

2.3 - Um Coração Duro - Marcos 6.6
2.4- Um Coração Insensível à Verdade - João 8:45-47
2.5 Um Coração Dirigido por Satanás
4.4

- 2 Coríntios

3 - A SOLUÇÃO PARA INCREDULIDADE
João
3.16 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna.
6.40 De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o
Filho e nele crer tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no
último dia.
7.38 Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva.

4 - OS RESULTADOS FINAIS INCREDULIDADE
3.29 Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não
tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno.
João 8.24 - Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos
pecados; porque, se não crerdes que EU SOU, morrereis nos
vossos pecados.
Romanos 2.5
- Mas, segundo a tua dureza e coração
impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e
da revelação do justo juízo de Deus,
Marcos 16.16 - Quem crer e for batizado será salvo; quem,
porém, não crer será condenado.

2) REJEITAR DELIBERADAMENTE AS EVIDÊNCIAS DE
QUE TUDO O QUE JESUS FAZIA ERA DE
DEUS...FEITO NO PODER DO ESPÍRITO DE DEUS...

Apocalipse 21.8 - Quanto, porém, aos covardes, aos
incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros,
aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte
que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a
saber, a segunda morte.

1 – A DEFINIÇÃO DA INCREDULIDADE
Mateus 13.58 - “E não fez ali muitos milagres,
por causa da incredulidade deles.”

Romanos
3.3 E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá
desfazer a fidelidade de Deus?

2 - AS RAÍZES DA INCREDULIDADE

3.4 De maneira nenhuma! Seja Deus verdadeiro, e
mentiroso, todo homem, segundo está escrito: Para seres
justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores
julgado.

2.1 - Um Coração Mau - João 5.44
2.2 – Um Coração Lento - João 12.37
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