
Mateus nunca olhou para a sua antiga vida como cobrador de impostos.

Ele estava animado a deixar tudo o que tinha para seguir Jesus e ser Seu
discípulo.

PONTOS FORTES 

•  Mateus foi um dos discípulos especiais de Jesus. Você também pode se

   tornar um dos discípulos especiais de Deus.

•  Mateus sempre quis servir plenamente ao Senhor. Ele levou a Boa Nova da

   Palavra de Deus a muitos lugares.

 

O RELACIONAMENTO DE MATEUS COM DEUS

•  Mateus tinha uma verdadeira amizade com Jesus. Como um dos discípulos

   de Jesus, ele aprendeu muito com Ele.

•  Depois de conhecer Jesus, Mateus nunca mais voltou aos seus velhos hábitos

   de cobrar impostos. Em vez disso, ele compartilhou a Boa Nova com outras

   pessoas.

•  Ao servir com Jesus, ele pôde ver muitos sinais e maravilhas. Todas essas

   coisas incríveis tornaram a sua fé em Deus muito forte.
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“Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus,
sentado na coletoria, e disse-lhe: ‘Siga-me’.

Mateus levantou-se e O seguiu”.
- Mateus 9:9 (NVI)

•  Mateus também era conhecido pelo nome de “Levi”.

•  Antes de conhecer Jesus, o seu trabalho era cobrar impostos das
   pessoas.

•  Nos dias bíblicos, muitos cobradores de impostos eram vistos como
  traidores e pecadores. Isso acontecia porque muitos deles cobravam

  do povo além do que deveriam para tirar dinheiro para si.

•  Mateus convidou Jesus para jantar em sua casa. Jesus mostrou

  muita graça, comendo com os muitos cobradores de impostos e

  pecadores na casa de Mateus.

•  Jesus também chamou Mateus para ser Seu discípulo. Então,

  como você pode ver, Deus tem um plano para todos nós. Ele não

  nos julga pelo nosso passado.

Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."Cobrança de impostos
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