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“EVANGELISMO MINHA PRIORIDADE - A GRANDE CEIA”
Mateus 22:1-14 / Lucas 14:16-24

Introdução. Quantos de nos ficaríamos honrados em ser convidados para um casamento real, por exemplo
o do príncipe William e da Duquesa Kate Middleton na Abadia de Westminster, com certeza recusar o convite
seria uma ofensa irreparável, desprezá-lo ainda pior, imagine maltratar ou ate matar aquele que trouxe o convite
real. Este casamento não e nada comparado ao que você e eu estamos convidados a participar, estamos
aguardando o casamento mais ilustre de toda humanidade e todo mundo espiritual. E a boa noticia é que o Filho
de Deus ira se casar e a Noiva e a Igreja. Efésios 5:25-32.

I – O Convite. A representação da parábola das bodas e que o Rei sendo Deus envia seus servos que são
aqueles que anunciam as boas novas à convidar os nobres ou seja o povo judeu para a grande festa, porem os
nobres rejeitaram e maltrataram os precursores que anunciavam o Noivo e ate mesmo o próprio Noivo que e
Filho único do Rei foi maltratado e morto, porem isto não impedi que o casamento de Jesus Cristo e sua Noiva
que e a Igreja, pois Jesus ressuscitou entre os mortos e esta à direita de Deus e aguardando o grande momento
João 1.14; 14.6 Mateus. 28,18-20. E o convide agora como nunca esta estendido a outros povos da terra, à todos
os povos da terra. O Pai e o Filho receberão em seu reino todos indistintamente de raça, língua, classe ou
condição social, sexo, cor, idade, grau de estudo, numero do sapato, todos estão convidados, ate o seu vizinho,
todos podem ir preparando suas vestes pois o único requisito e que todos estejam com roupas limpas, que
representa o arrependimento, a justiça, o perdão e o amor ao próximo, enfim para manter a roupa limpa e só
lavar com Gálatas 5:22 e não se deixar sujar com Gálatas 5:19-21.

II – O Chamado.

O Chamado e Universal: pois todos são convocados à crer e aceitar o Filho de Deus
como Salvador e Senhor de suas vidas Leia Lucas 14.21-23. Pobres, aleijados, mancos e cegos são convocados
e terram direito de levar acompanhantes, você pode acompanha-los porem ao chegar eles não precisaram mais
de sua ajuda, a hore de ajuda-los e agora; O Chamado e Eficaz: pois transforma e regenera não só o coração
mais a vida por completo de todo aquele que se arrepender e converter e o mau já não tem domínio, E tudo se
faz novo, e como nascer de novo, daí um novo inicio na historia de sua vida através de atitudes nobres; O
Chamado e Irrecusável: Não tem como falar não, pois a proposta e para a salvação eterna pelo Deus de amor e
paz que lhe faz este maravilho convite, onde ao aceita-lo, O Rei passa a ter você como um filho, pois você
aceitou o convide do único Filho do Rei que o considerara eternamente; O Chamado e Continuo: A
proclamação do evangelho e para que todos anunciem as boas novas de salvação, e todos que já aceitaram o
convite poderão convidar a outros e a outros, pois o Rei quer uma grande festa com o maior numero possível de
pessoas que desmarcarão todos os compromissos e deram primacia em atender o convite à estar na casa do Rei,
Lucas 14:18-20.

III – A Festa. Ah! A festa

e só, Comunhão, Alegria, Fé e Esperança. Comunhão, por estarmos todos
juntos, e eu não seria egoísta em pensar estar sem você, tudo será em abundancia e teremos uma eternidade para
podermos conversar, louvar e adorar o Rei dos Reis. Alegria, porque o Rei diz que limpara de nosso rosto toda
lagrima e não haverá mais dor e a gloria, beleza e majestade da casa do Rei estará também nos nossas casas pois
Ele tem preparado uma morada para cada convidado. Fé, porque e somente pela fé que poderemos participar
com Cristo desta festa que esta preste a começar, precisamos deixar nossas roupas bem limpas para podermos
participar, esta e a Esperança, nossa pois com Cristo somos mais que vencedores e por ultimo venceremos até a
morte, e veremos os demais convidados que já partiram para a festa.

Conclusão:

Esta parábola serve de alenta à todos nos que sabemos o caminho para a Salvação e estamos
inerte, temos sim que forçar um pouco mais para que alcancemos a vitoria e influenciarmos o maior numero
possível a alcançar a Salvação Lucas 14:23. Se você não consegue leia Isaías 61:1-2. Anunciar a salvação e e
um dever de todo salvo, mais que um dever e uma satisfação e usar todos os meios de comunicação possíveis
para alcançar almas para o reino de Deus e cuidar dessas almas como filhos espirituais, a planeja alcançar e
cuidar de uma alma por mês ou por semana e no final do ano veja quantas vidas você ajudou Filipenses 2:10-11.
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