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QUE TIPO DE GERAÇÃO FAZEMOS PARTE 
 
15/2/2005 
12h30min 
 
  MATEUS 11. 16-19 “  Mas, a quem assemelharei esta geração? É 
semelhante aos meninos que se assentam nas praças, e clamam aos seus 
companheiros, -  E dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes; cantamo-vos 
lamentações, e não chorastes. -  Porquanto veio João, não comendo nem 
bebendo, e dizem: Tem demônio. -  Veio o Filho do homem, comendo e 
bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos 
publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. 
 
(Geração mundana – geração religiosa – geração que está esperando a volta de 
Jesus ) 
 

GERAÇÃO MUNDANA 
 
��Geração que aplaude a devassidão, pornografia, programas imorais 
 
��Geração conformada com este mundo ( ROMANOS 12. 2 “E não sede 

conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do 
vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e 
perfeita vontade de Deus”.   

 
��Geração onde a corrupção impera 
 
��Geração Maria-vai-com-as-outras ( mente cauterizada ) 
 
��Geração escrava da mídia e da televisão  
 
��Geração sem Deus (o plano nazista se concretizou – conte uma mentira 

1000 vezes e ela se tornará verdade) 
 
��Geração que baniu Deus da sociedade (Estados Unidos, instituições 

públicas ) 
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GERAÇÃO RELIGIOSA 
 
Geração que não está ouvindo o chamado de Jesus  
 
Geração que não tem profundidade na palavra de Deus, tudo é na 
superficialidade 
(Reclamações de não se ver mais o divino operar nas igrejas) 
 
Geração que pensa que Deus não está vendo os caminhos tortos de cada um 
(pecados ocultos) Ezequiel – 8 
 
Geração que adora com os lábios, mas renega a Deus no coração 
 
O MAIS TRISTE – geração que não está ouvindo o toque da flauta do Senhor, 
alertando que está as portas 
 
Geração que está fazendo planos para um futuro distante e que não virá 
porque Jesus está voltando 
 
MAS QUAL GERAÇÃO DEVEMOS LEVANTAR NESSES ÚLTIMOS 
DIAS? 
 
MATEUS 25. 1-10 
 
“ENTÃO o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas 
lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. -  E cinco delas eram prudentes, e 
cinco loucas. -  As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite 
consigo. -  Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas 
lâmpadas. -  E, tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. -  
Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. -  
Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. -  
E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas 
lâmpadas se apagam. -  Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja 
caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para 
vós. -  E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam 
preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. 


