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“A família e a consequência do pecado”
SÉRIE: FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS
“Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu,
mataste à espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher; sim, a ele mataste com a espada dos
amonitas. Agora pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, e
tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher.” 2 Sm 12.9-10
INTRODUÇÃO
O amor pelo mundo aos poucos têm invadido muitos corações resultando uma grande contaminação.
Muitos estão acostumando com o pecado, com as trevas, tudo é normal, no mundo onde as coisas
estão muito evoluídas, tudo pode, tudo é permitido. Cuidado!!! O pecado traz consequências.
1 – CONSEQUÊNCIA DO PECADO
Queridos Teens, você precisa entender que a santidade é um assunto extremamente atual e que não é
ultrapassado. Ser santo é ser separado, saber o que é certo e saber quando podemos estar beirando o
abismo e precisamos sair correndo dali, senão podemos perder nossa santidade. O diabo não nos
enxerga como seres individuais, mas como um conjunto de pessoas que ele quer destruir e o pecado
além de destruir nossa comunhão com o Espirito Santo, nosso melhor Amigo, ainda deixa um vazio
horrível, destrói sonhos, famílias… e a pior consequência do pecado é que a pessoa planta maldição e
morte para o futuro; seja esperto, plante hoje somente benção.
2 – PECADOS VIRTUAIS
Nunca na história da humanidade, as informações chegaram até nós com tanta rapidez. É impossível
imaginar o mundo de hoje sem internet, você poder receber e enviar mensagens de forma instantânea,
comunicar com pessoas do mundo inteiro. Isso genial!!! Mas tenha cuidado a internet é uma rede
mundial que armazena informações úteis e inúteis. Fuja dos sites pornográficos e eróticos! Isso não
fará bem à sua vida espiritual e o deixará vulnerável aos ataques do inimigo (I Pd 5.8,9). Satanás é
sujo, tipo muito sujo. Ele vai usar todos os meios, celulares, TV, séries maravilhosas, novelas, filmes,
para te afastar de Deus e da doce comunhão com Espírito Santo.
APLICAÇÃO DA PALAVRA E COMPARTILHAMENTO
Você já refletiu sobre quanto tempo tem gastado assistindo sua TV e o que tem visto nela? E a
internet, tem dominado sua vida? Você consegue ser o diferencial no meio de tanta promiscuidade ou
é influenciado pelo meio?
CONCLUSÃO
Dentro de você a uma luta. A sua natureza carnal levanta-se contra a espiritual (Gl 5.16). Sabe quem
vencerá? Quem estiver melhor alimentado. Essa é a estratégia, alimente-se da palavra de Deus e diga
não às tentações do diabo. (Mt 4.1-11). Encha-se do Espirito Santo (Ef. 5.18). Não alimente a carne,
satisfazendo as suas vontades pecaminosas.
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