
Sem tropeços para a felicidade 



INTRODUÇÃO 



João, ao ouvir na prisão 
o que Cristo estava 

fazendo, enviou seus 
discípulos para lhe 

perguntarem: 
Mt 11.2 



És tu aquele que 
haveria de vir ou 
devemos esperar 

algum outro? 
Mt 11.3 



Jesus respondeu: 
Voltem e anunciem a 

João o que vocês 
estão ouvindo e 

vendo: Mt 11.4 



os cegos vêem, os mancos 
andam, os leprosos são 

purificados, os surdos ouvem, 
os mortos são ressuscitados, 
e as boas novas são pregadas 

aos pobres; 
Mt 11.5 



e feliz é aquele 
que não se 

escandaliza por 
minha causa. 

Mt 11.6 



E bem-aventurado 
é aquele que não 

achar em mim 
motivo de tropeço.  

Mt 11.6 RA 



1ª  
Razão O QUE COMPÕE O TROPEÇO ?  



1ª  
Razão Expectativa  projetada  



Enquanto saíam os discípulos 
de João, Jesus começou a 

falar à multidão a respeito de 
João: O que vocês foram ver 

no deserto? Um caniço 
agitado pelo vento?  

Mt 11.7 

Expectativa  errada  



8 Ou, o que foram ver? Um 
homem vestido de roupas finas? 

Ora, os que usam roupas finas 
estão nos palácios reais. 9 Afinal, 
o que foram ver? Um profeta? 
Sim, eu lhes digo, e mais que 

profeta.  
Mt 11 

Expectativa  errada  



A que posso comparar 
esta geração? São como 

crianças que ficam 
sentadas nas praças e 

gritam umas às outras: 
Mt 11.16 

Criticismo 



Nós lhes tocamos flauta, 
mas vocês não 

dançaram; cantamos um 
lamento, mas vocês não 

se entristeceram.  

Mt 11.17 

Criticismo 



Pois veio João, que 
jejua e não bebe 

vinho, e dizem: Ele 
tem demônio.  

Mt 11.18 

Criticismo 



Veio o Filho do homem 
comendo e bebendo, e dizem: 
Aí está um comilão e beberrão, 

amigo de publicanos e 
pecadores. Mas a sabedoria é 
comprovada pelas obras que a 

acompanham.   Mt 11.19 

Criticismo 



Os fariseus, vendo 
aquilo, lhe disseram: 

Olha, os teus discípulos 
estão fazendo o que não 
é permitido no sábado.   

Mt 11.2 

Requerer falsas credenciais  



1ª  
Razão Rejeição diante de evidências  



e estava ali um homem com 
uma das mãos atrofiada. 

Procurando um motivo para 
acusar Jesus, eles lhe 

perguntaram: É permitido 
curar no sábado?  

Mt 12.10 

Conspirar 



Então os fariseus 
saíram e começaram a 
conspirar sobre como 

poderiam matar 
Jesus. Mt 12.14 

Conspirar 



Mas quando os fariseus 
ouviram isso, disseram: É 
somente por Belzebu, o 
príncipe dos demônios, 

que ele expulsa 
demônios. Mt 12.24 

Acusações de heresia  



Então alguns dos 
fariseus e mestres da lei 

lhe disseram: Mestre, 
queremos ver um sinal 
miraculoso feito por ti.  

Mt 12.38 

‘Mais’ evidências  



Os judeus pedem 
sinais miraculosos, 

e os gregos 
procuram sabedoria; 

1Co 1.22 

‘Mais’ evidências  



nós, porém, pregamos a 
Cristo crucificado, o qual, 
de fato, é escândalo para 
os judeus e loucura para 

os gentios  

1Co 1.23 

‘Mais’ evidências  



47 Alguém lhe disse: Tua 
mãe e teus irmãos estão lá 

fora e querem falar 
contigo.48 Quem é minha 
mãe, e quem são meus 
irmãos?, perguntou ele.  

Mt 12 

Não acolhê-lo  



Pois quem faz a vontade 
de meu Pai que está 
nos céus, este é meu 
irmão, minha irmã e 

minha mãe.   

Mt 12.50 

Não acolhê-lo  



E, estendendo a mão 
para os discípulos, 
disse: Aqui estão 

minha mãe e meus 
irmãos!   Mt 12.49 

Não acolhê-lo  



2ª  
Razão NÃO TROPEÇAR EM CRISTO  



2ª  
Razão Atenção às evidências  



Jesus respondeu: 
Voltem e anunciem a 

João o que vocês 
estão ouvindo e 

vendo: Mt 11.4 



os cegos vêem, os mancos 
andam, os leprosos são 

purificados, os surdos ouvem, 
os mortos são ressuscitados, 
e as boas novas são pregadas 

aos pobres;   

Mt 11.5 



Então se abrirão os 
olhos dos cegos e 
se destaparão os 

ouvidos dos surdos.
  Is 35.5 



O Espírito do Soberano Senhor está 
sobre mim porque o Senhor ungiu-

me para levar boas notícias aos 
pobres. Enviou-me para cuidar dos 

que estão com o coração 
quebrantado, anunciar liberdade aos 

cativos e libertação das trevas aos 
prisioneiros,  

Is 61.1 



2ª  
Razão Revelação do alto 



Naquela ocasião Jesus disse: 
Eu te louvo, Pai, Senhor dos 

céus e da terra, porque 
escondeste estas coisas dos 

sábios e cultos, e as revelaste 
aos pequeninos.   

Mt 12.25 



Sim, Pai, pois 
assim foi do 
teu agrado.   

Mt 12.26 



Todas as coisas me foram 
entregues por meu Pai. 

Ninguém conhece o Filho a 
não ser o Pai, e ninguém 

conhece o Pai a não ser o Filho 
e aqueles a quem o Filho o 

quiser revelar.   Mt 12.27 



Venham a mim, todos 
os que estão cansados 
e sobrecarregados, e 

eu lhes darei 
descanso.   Mt 12.28 



Tomem sobre vocês o meu 
jugo e aprendam de mim, 
pois sou manso e humilde 

de coração, e vocês 
encontrarão descanso para 

as suas almas.  Mt 12.29 



Pois o meu jugo 
é suave e o meu 

fardo é leve. 
Mt 12.30 



Pois o coração deste povo se tornou 
insensível; de má vontade ouviram 
com os seus ouvidos, e fecharam os 

seus olhos. Se assim não fosse, 
poderiam ver com os olhos, ouvir 
com os ouvidos, entender com o 
coração e converter-se, e eu os 

curaria.    
Mt 13.15 



Mas, felizes são os 
olhos de vocês, 

porque vêem; e os 
ouvidos de vocês, 
porque ouvem.   

Mt 13.16 



Pois eu lhes digo a verdade: 
Muitos profetas e justos 

desejaram ver o que vocês 
estão vendo, mas não viram, 

e ouvir o que vocês estão 
ouvindo, mas não ouviram.  

  Mt 13.17 



CONCLUSÃO 


