COISAS QUE NUNCA MUDAM
TEXTO: Hebreus 13:8
8
Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre.
INTRODUÇÃO:
• Em um mundo cheio de mudanças, é bom saber que algumas coisas nunca vão
mudar.
• Quais são algumas das coisas que nunca vão mudar?
1. DEUS NUNCA MUDA
• Malaquias 3:6 "Porque eu sou o Senhor, não mudo”
2. A PALAVRA DE DEUS NUNCA MUDA
• Mateus 5:18 "Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de
modo nenhum passará da lei um só i ou um só til, até que tudo seja cumprido"
• Apocalipse 22:18-19 "Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia
deste livro: Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as
pragas que estão escritas neste livro; e se alguém tirar qualquer coisa das palavras
do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade
santa, que estão descritas neste livro"
• A Palavra de Deus nunca vai mudar porque a mudança significa a imperfeição.
3. O PECADO NUNCA MUDA
• 1 João 2:15-17 "Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o
mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem
do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele
que faz a vontade de Deus, permanece para sempre”.
• Não pense que você pode enganar a Deus. Ele conhece todos os nossos
pecados. "Esteja certo disso”.
• O que era pecado ontem continua sendo pecado hoje.
4. A PENA PARA O PECADO NUNCA MUDA
• Romanos 3:23 “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus;”
• Romanos 6:23 “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor”.
5. O PLANO DA SALVAÇÃO NUNCA MUDA
• João 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.
• Romanos 10:9-10 “Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e
em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo; pois é
com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a
salvação”.

CONCLUSÃO:
• Nesta noite Deus te chamar para mudar.
• Você não pode estar satisfeito do jeito que está.
• É hore de mudança na tua vida.

