VERDADE PRESENTE
2 Pe 1:12
1 - Vemos que o mundo está baseado na mentira porque vemos a corrupção operar em todos
os sentidos. O mundo vai de mal a pior porque ama a mentira. A palavra de Deus declara que
o mundo: “... suprime a verdade pela injustiça.” que... ”Troca a verdade de Deus pela
mentira.” que ...”rejeita a verdade e segue a injustiça”.
E por onde entrou toda esta mentira? R. Pela arvore do conhecimento do bem e do mal. O
homem comeu mentira. Sempre a mentira virá em forma de alimento. Vem através do que
ouço, vejo e penso.
2 – Qual é a Boa Noticia que Deus nos deu?
Nos deu o evangelho da verdade, que é Cristo. Ele é a Verdade Presente que pode fazer a
mentira retroceder. Col 1:5,6
3 – Quando acontece o crescimento espiritual em nossa vida?
Acontece quando a Verdade cresce em nós. Efe 4:15
4 - Quando sei que estou andando na verdade?
Quando Cristo está crescendo em mim. Cristo vai crescendo e vamos sendo libertos da nossa
velha natureza e de toda mentira por esta Verdade Presente:
Fomos livres da lei do pecado, agora resta ainda sermos livres do agir do Velho Homem... que
se manifesta por meio de: ...Fofoca / Murmuração / Hipocrisia / Preguiça / Frieza / Dispersão /
Raiva / Divisões / Irritações / Impurezas / Vícios / Ciúmes / Tristeza / Depressão / Incertezas
etc.
Se quisermos ajudar as pessoas precisamos saber falar a verdade. Por mais que uma verdade
venha a doer, a mentira não irá curar ninguém.

Avisos:
PARA OS PAIS – Estamos convocando todos os pais, para estarem presentes no dia 10.12 às
18h, para uma palavra de alinhamento familiar e educação de filhos. Em seguida estaremos
orando especialmente por todas as nossas famílias.
10 anos da REVIVER
Vamos fazer uma linda festa de comemoração pelos 10 anos da Reviver em Florianópolis. Será
dia 17.12 Domingo ás 19:30h. Convide todos os seus amigos. Será um tempo de muita alegria e
gratidão.

