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Mateus 21: 33 a 41

Ouvi, ainda, outra parábola: Houve um homem, pai de 
família, que plantou uma vinha, e circundou-a de um 
valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e 
arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E, 
chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos 
lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, 
apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e 
apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior 
número do que os primeiros; e eles fizeram-lhes o mesmo. 
E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito 
a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram 
entre si: Este é o herdeiro; vinde, matemo-lo, e apoderemo-
nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram 
para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o 
senhor da vinha, que fará àqueles lavradores?
Dizem-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus, e 
arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe 
deem os frutos.



40.000 
denominações 

religiosas 
cristãs.



Em São Paulo abriam-se seis novas 
congregações por semana em 2010.



As duas 
mulheres de 
Apocalipse.



DEUS TEM UMA 
IGREJA 

VERDADEIRA. 



A parábola dos 
lavradores 

maus.



“Agora cantarei ao meu amado o cântico do 
meu querido a respeito da sua vinha. O meu 
amado tem uma vinha num outeiro fértil. E 
cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a 
de excelentes vides; e edificou no meio dela 
uma torre, e também construiu nela um lagar; 
e esperava que desse uvas boas, porém deu 
uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que 
eu hei de fazer à minha vinha: tirarei a sua 
sebe, para que sirva de pasto; derrubarei a sua 
parede, para que seja pisada. Porque a vinha 
do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e 
os homens de Judá são a planta das suas 
delícias; e esperou que exercesse juízo, e eis 
aqui opressão; justiça, e eis aqui clamor.” 

Isaías 5: 1,2,5,7. 



A vinha se 
tratava do 
povo de de 

Deus. 



Sebe é um 
tipo de 

cerca viva. 



esta cerca ou sebe é a Lei de 
Deus.



CARACTERÍSTICAS DE UMA 
CERCA 



Esta cerca é algo 
espiritual. 



Romanos 7:12,14 

“E assim a lei é santa, 
e o mandamento 

santo, justo e bom. 
Porque bem sabemos 
que a lei é espiritual; 
mas eu sou carnal, 

vendido sob o pecado.”



“Muita paz tem os que 
amam a tua lei, e para 
eles não há tropeço”. 

Salmo 119:165



A lei de Deus nos protege contra o quê?



1 João 3:4

“Qualquer que comete 
pecado, também 

transgride a lei; porque 
o pecado é 

transgressão da lei.”



Quando pecamos 
pulamos a cerca  e 
passamos para o 

território do Diabo. 



O Pecado abre 
uma brecha na 

sebe (Lei).



Na Bíblia você 
sempre 

encontrará 
apenas dois 
caminhos. 



Jesus tinha uma 
posição em 
relação a lei



“Não cuideis que vim 
destruir a lei ou os 

profetas: não vim abrogar, 
mas cumprir. Porque em 

verdade vos digo que, até 
que o céu e a terra 

passem, nem um jota ou 
um til jamais passará da 
lei, sem que tudo seja 

cumprido”.
Mateus 5:17 e 18



Qual é a posição do 
diabo?

Qual é a posição do 
diabo?



Daniel 7:25

“E proferirá palavras 
contra o Altíssimo, e 
magoar os santos do 

Altíssimo, e cuidará em 
mudar os tempos e a 

lei”



Um movimento religioso que 
estaria fazendo coisas 
contrárias à vontade de Deus.



Como o diabo 
mudou a Lei de 

Deus?



A DESTRUIÇÃO DE DUAS PARTES DA 
LEI



O 2º E O 4º 
MANDAMENTO 

FORAM 
ALTERADOS DA 

LEI DE DEUS



99,9% dos cristãos do mundo 
guardam o domingo.



Os protestantes se levantaram 
para reparar a brecha feita a 

cerca de Deus, na Sua Lei



Tanto evangélicos e católicos não estão se 
preocupando em restaurar o 4º 

mandamento.



A MULHER NO 
TREM



És 
iguale.



IGREJAS TEM PASSADO POR 
CIMA DA LEI DE DEUS



“Nem todo o que me diz: Senhor, 
Senhor! entrará no reino dos céus, 
mas aquele que faz a vontade de 
meu Pai, que está nos céus. Muitos 
me dirão naquele dia: Senhor, 
Senhor, não profetizamos nós em 
teu nome? e em teu nome não 
expulsamos demônios? e em teu 
nome não fizemos muitas 
maravilhas? E então lhes direi 
abertamente: Nunca vos conheci; 
apartai-vos de mim, vós que 
praticais a iniquidade.”

Mateus 7:21 a 23



Haverá 
cristãos que 

NÃO 
ENTRARÃO 
no Reino de 

Deus.



Iniquidade 
(pecado) é 

transgressão da lei 
de Deus, é pular a 

cerca (sebe) de 
Deus 



A MATEMÁTICA DE DEUS
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Pois qualquer que 
guarda toda a lei, mas 

tropeça em um só 
ponto, se torna 

culpado de todos.

Tiago 2:10



A IDENTIDADE DA IGREJA DE 
DEUS



A igreja de Deus tem uma 
identidade.



um RG tem 
algumas 

particularidades



Onde está o RG 
da igreja 

verdadeira de 
Deus?



“Aqui está a paciência dos 
santos; aqui estão os que 

guardam os 
mandamentos de Deus e 

a fé em Jesus.”

Apocalipse 14:12



A digital nesse 
texto são os 10 
mandamentos.



Qual a igreja que 
se enquadra 

nessas 
características?



No céu haverá um 
povo que se 

preocupou em fazer a 
vontade de Deus.



QUEM NOS SALVA É JESUS



A Lei ela tem a 
finalidade de nos 

mostrar quem 
somos.



Deus tem planos 
maravilhosos 

para a sua vida.



Aceita a Jesus 
como seu 
salvador e 

Senhor de sua 
vida.
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