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Mateus 22:1-14



UM 
CASAMENTO 

REAL



O CASAMENTO MAIS CARO DA HISTÓRIA 



O PRIMEIRO CONVITE 



“O reino dos céus é semelhante a 
um certo rei que celebrou as bodas 
de seu filho; E enviou os seus servos 
a chamar os convidados para as 
bodas, e estes não quiseram vir.

Mateus 22:2,3 



Convite com 
muita 

antecedência. 



UM TEMPO 
CRONOLÓGICO E UM 

CONVIDADO 
ESPECIFICO.



Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te 
da tua terra, da tua parentela e da 
casa de teu pai, para a terra que eu 
te mostrarei. E far-te-ei uma grande 
nação, e abençoar-te-ei e 
engrandecerei o teu nome; e tu 
serás uma bênção. E abençoarei os 
que te abençoarem, e amaldiçoarei 
os que te amaldiçoarem; e em ti 
serão benditas todas as famílias da 
terra. 

Gênesis 12:1-3 





ASCENÇÃO DE CRISTO



Deus chamou 
o povo Judeu 
para a festa 
da salvação. 



Este convidado não quis aceitar o 
convite para a festa da salvação. 



O SEGUNDO CONVITE 



Depois, enviou outros 
servos, dizendo: Dizei aos 

convidados: Eis que tenho o 
meu jantar preparado, os 
meus bois e cevados já 

mortos, e tudo já pronto; 
vinde às bodas. Eles, porém, 
não fazendo caso, foram, um 

para o seu campo, outro 
para o seu negócio; E os 

outros, apoderando-se dos 
servos, os ultrajaram e 

mataram. Mateus 22:4-6





Um convidado 
num tempo 
específico. 



O CONVIDADO AQUI 
CONTINUA SENDO O 

POVO JUDEU.



Atos 1:8

“Mas recebereis a virtude do Espírito 
Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-

eis testemunhas, tanto em Jerusalém como 
em toda a Judéia e Samaria, e até aos 

confins da terra”.



E também Saulo consentiu 
na morte dele. E fez-se 

naquele dia uma grande 
perseguição contra a igreja 
que estava em Jerusalém; e 
todos foram dispersos pelas 

terras da Judéia e de 
Samaria, exceto os 

apóstolos.
E uns homens piedosos 

foram enterrar Estêvão, e 
fizeram sobre ele grande 

pranto. Atos 8:1-2



ESTE PERÍODO 
É 

REPRESENTAD
O PELO 

RECEBIMENTO 
DO ESPIRITO 

SANTO.



ESTEVÃO É UM 
SÍMBOLO DA GRAÇA 
E DA MISERICÓRDIA 

DE DEUS.



Mateus 22:7

“E o rei, tendo notícia 
disto, encolerizou-se e, 

enviando os seus 
exércitos, destruiu 

aqueles homicidas, e 
incendiou a sua 

cidade”



A partir do ano 34 
DC começou uma 

perseguição 
terrível aos 

seguidores de 
Cristo.



O cumprimento do verso 7 
acontece no ano 70 DC com a 

destruição de Jerusalém.



TERCEIRO CONVITE 



Então diz aos servos: As bodas, na 
verdade, estão preparadas, mas os 
convidados não eram dignos.
Ide, pois, às saídas dos caminhos, e 
convidai para as bodas a todos os 
que encontrardes.
E os servos, saindo pelos caminhos, 
ajuntaram todos quantos 
encontraram, tanto maus como 
bons; e a festa nupcial foi cheia de 
convidados.

Mateus 22:8-10



A PARTIR DE AGORA 
VOCÊ E EU 

ENTRAMOS NESTA 
HISTÓRIA.



Encruzilhada
s dos 

caminhos.

marcos aurelio gularte de castro




ONDE VOCÊ ESTARIA HOJE?



ESTE CONVITE 
FEZ TODA A 

DIFERENÇA NA 
SUA VIDA.



AS ROUPAS NUPCIAIS.



E o rei, entrando para ver 
os convidados, viu ali um 
homem que não estava 
trajado com veste de 

núpcias.
E disse-lhe: Amigo, como 
entraste aqui, não tendo 

veste nupcial? E ele 
emudeceu.

Mateus 22:11,12



O JUÍZO INVESTIGATIVO



Somente Cristo pode nos 
salvar perfeitamente



ESTEJAMOS ENTRE 
OS SERVOS DO REI.



Hoje a mesa esta 
pronta, a festa já 

vai começar!



QUE VOCÊ E EU 
SEJAMOS A CADA DIA 

INSTRUMENTOS 
DELE. 



ACEITE ESSE 
CONVITE.
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