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DECIDA NÃO VIVER PRESO AO PECADO
QUAIS AS DECISÕES PARA LIVRAR-SE DO PECADO?
1 – – CONCIÊNCIA DA REALIDADE DO
PECADO
Romanos 7.19,20
7.19 Porque não faço o bem que prefiro,
mas o mal que não quero, esse faço. 7.20
Mas, se eu faço o que não quero, já não sou
eu quem o faz, e sim o pecado que habita em
mim.
2 – CONFISSÃO DIÁRIA
Provérbios 28.13
O que encobre as suas transgressões
jamais prosperará; mas o que as confessa e
deixa alcançará misericórdia.
3 – COMPREENSÃO DO PROCESSO DO
PECADO
Como se cai no pecado?
3.1 – ATRAÇÃO
Mateus 5.29
Se o teu olho direito te faz tropeçar,
arranca-o e lança-o de ti; pois te convém
que se perca um dos teus membros, e não
seja todo o teu corpo lançado no inferno.
3.2 – DESPERTAR
Mateus 4.2-4
4.2 E, depois de jejuar quarenta dias e
quarenta noites, teve fome. 4.3 Então, o
tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és
Filho de Deus, manda que estas pedras se
transformem em pães.

4.4 Jesus, porém, respondeu: Está
escrito: Não só de pão viverá o
homem, mas de toda palavra que
procede da boca de Deus.
3.3 – DESEJO
Coríntios 10:13
Deus é fiel e não permitirá que sejais
tentados além das vossas forças; pelo
contrário, juntamente com a tentação
vos proverá livramento, de sorte que a
possais suportar.
3.4 – ATO
Marcos 5:28
“qualquer que olhar para uma mulher
com intenção impura, no coração, já
adulterou com ela”.
3.5 – ESCONDER
Genesis 3.10
Ouvindo o homem e sua mulher os
passos do Senhor Deus que andava
pelo jardim quando soprava a brisa do
dia, esconderam-se da presença do
Senhor Deus entre as árvores do
jardim.
4 – CONVICÇÃO DA SATISFAÇÃO SÓ
EM JESUS
Filipenses1.21 Porquanto, para mim,
o viver é Cristo, e o morrer é lucro.
3.7 Mas o que, para mim, era lucro, isto
considerei perda por causa de Cristo.

Pedidos de oração:______________________________________________________________

