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LIÇÃO 15 - A QUEM DAREI O MEU CORAÇÃO?

Introdução: Quem é digno de receber o nosso coração? Quem irá cuidar
dele? A quem poderemos entregá-lo, tendo uma profunda tranquilidade e paz
ao sabermos que jamais viria a machucá-lo?

Telefone

1 – A mulher samaritana deu o seu coração a relacionamentos
passageiros.
- Jesus a conduziu considerar o seu estado irregular: cinco maridos Jo.4:16-18
- O Senhor oferece um relacionamento eterno a ela Jo.4:13-14.
- E a levou a um relacionamento com Deus Jo.4:23-24.
Aquela mulher sempre deu o seu coração a relacionamentos passageiros, mas
agora, entrega o seu coração a um relacionamento eterno.
2 – O jovem rico entregou o seu coração às riquezas Mt.19:16-30.
- Ele desejava a vida eterna, mas era apegado aos bens terrenos Mt.19:16-22
- Sua religiosidade o limitava Mt.19:20.
- Seu coração estava preso às riquezas deste mundo Mt.19:22.
Ele desejava a salvação, porém, estava apegado às riquezas que são
transitórias, em detrimento da nossa maior riqueza, que é viver com Cristo
por toda a eternidade.
3 – A mulher pecadora derramou seu coração aos pés de Jesus Lc.7:37.
- Derramou o seu passado: vaso de bálsamo Lc.7:37.
- Derramou o seu arrependimento: as lágrimas Lc.7:38.
- Derramou o seu orgulho e vaidade: os cabelos que enxugam Lc.7:38.
Conclusão: Então, dali, buscará ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o
buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma (Dt.4:29).
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