
Pequena história da vida 
de alguém…



Uma história em 4 Atos

•1 - A felicidade 

•2 - O sofrimento 

•3 - A decisão 

•4 - As consequências



Parte 1: A felicidade
• Salmo 32:


• 1 Como é feliz aquele que tem suas transgressões 
perdoadas e seus pecados apagados! 


• 2 Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui 
culpa e em quem não há hipocrisia! 



Parte 2: O sofrimento

•3 Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, 
o meu corpo definhava de tanto gemer. 


•4 Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim; minhas 
forças foram-se esgotando como em tempo de seca. 



O problema de não andar na luz

•1 João 1:7


•Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, 
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de 
Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.



O problema de não andar na luz
•1 João 1:7


•Se, porém, NÃO andarmos na luz, como ele está na 
luz, NÃO temos comunhão uns com os outros, e o 
sangue de Jesus, seu Filho, NÃO nos purifica de 
todo pecado.



O que não está na luz?

•FALTA DE PERDÃO


•MENTIRA


•JULGAMENTO 


•ROUBO, FRAUDE


•VÍCIOS


•MANIPULAR


•ENGANAR


•TUDO O QUE PREJUDICA 
UMA OUTRA PESSOA! 

•TUDO O QUE QUEBRA 
RELACIONAMENTOS!



Por que ESCONDEMOS nossos pecados?

•VERGONHA? 

•MEDO DA OPINIÃO DOS OUTROS? 

•MANTER APARÊNCIAS? 

•ORGULHO?



Enquanto eu escondia os meus pecados…

•CORPO: definhando, gemendo


•ALMA: sem forças, humor seco


•ESPÍRITO: separação de Deus (Isaías 59:2)



Eu oro, e oro, e oro...

• Muita oração pode ser apenas religião...


• Pecado precisa ser CONFESSADO e 
ABANDONADO



Nossa tendência é condenar o pecado do 
outro e justificar o nosso!

• Mateus 7:1-5


• Julgamos


• Criticamos


• Maldizemos



Parte 3: A decisão
•  Salmo 32: 5 


• Então reconheci diante de ti o meu pecado e não 
encobri as minhas culpas.  
Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao 
SENHOR e tu perdoaste a culpa do meu pecado.  



Parte 3: A decisão

• 1 João 1:9 


• Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo 
para perdoar os nossos pecados e nos purificar de 
toda injustiça.



Para toda decisão sempre 
existe uma consequência!



Parte 4: As consequências
•  6 Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti 

enquanto podes ser encontrado; quando as muitas 
águas se levantarem, elas não os atingirão.


•  7 Tu és o meu abrigo; tu me preservarás das angústias 
e me cercarás de canções de livramento.



Parte 4: As consequências

• 8 Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você 
deve seguir; eu o aconselharei e cuidarei de você. 

• 9 Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm 
entendimento mas precisam ser controlados com freios 
e rédeas, caso contrário não obedecem.



Parte 4 – As Consequências
• Serei libertado das tribulações 

• Serei livrado da aflição e da angústia 

• Serei protegido por Deus 

• Vou cantar de alegria 

• Vou ouvir a voz de Deus: ensino, direção, conselho 

• Serei cuidado por Deus



A Conclusão

•10 - Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade 
do Senhor protege quem nele confia.  

•11 Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são 
justos! Cantem de alegria, todos vocês que são retos 
de coração!



O que Ele deseja te dar?
• Isaías 61:


•7 Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá 
porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em 
sua herança; pois herdará porção dupla em sua terra, e terá 
alegria eterna.


•8 Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda 
maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles 
farei aliança eterna.


