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PROJETO NEEMIAS;
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COMUNIDADE EVANG. DE SERRINHA

Acerte o pagamento
Da REVISTINHA
Seu filho(a) agradece.

GUARDEI NO CORAÇÃO A TUA PALAVRA
PARA NÃO PECAR CONTRA TI
Introdução:
TEXTO BASE: Salmo 119: 1-13
PONHA EM DISCUSSÃO:

1. Comentem: O apóstolo Pedro faz uma séria advertência acerca do
procedimento da natureza humana caída em 2 Pedro 2: 12, 13 e 14,
porquê infelizmente muitos agem dessa forma no corpo de Cristo?
Respostas variadas: (não guardam a palavra de Deus no coração).
2. Comentem: Não devo achar estranho o fato de haver pessoas más
na igreja, porque a rede do evangelho inclui peixes bons e ruins (Mt
13.47,48). Jesus Cristo tinha predito (Mt 24) que viriam
enganadores, e, portanto, não devemos ficar escandalizados por
isso, nem pensar o pior da religião ou da igreja por causa disso.
“Lembre-se até os minérios vem com impureza, é necessário o fogo
para fazer a separação, o trigo também vem com palha, é
necessário o vento (Espírito Santo) para fazer a separação
Respostas variadas:
3. Comentem o pensamento: “Nada Justifica a saída de um crente
do evangelho ou a dureza de um coração não receptivo a palavra de
Deus. O preço que outrora foi pago pelo salvador, afim de nos
resgatar da condenação eterna, transcende a qualquer situação que
tente nos impedir de servi-lo e amá-lo! Pr. Manacés
Respostas variadas:
4. Comentem: Salmo 119: 9.Como pode o jovem manter pura a sua
conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra.
Respostas variadas

REFORMA DO NOSSO TEMPLO.
RIFA DE UMA MOTO
e muito mais...
PEGUE SEU CARNÊ

5. Comentem: O que temos guardado em nossos corações diariamente?
Se não for a palavra de Deus, fatalmente sucumbiremos a apostasia
vaticinada para estes últimos dias. 1. “Saiba disto: nos últimos dias
sobrevirão tempos terríveis”.
2 Timóteo 3: 1
Resposta variadas:
Conclusão:
“Somente o ensino da palavra de Deus de forma cautelosa (pois ela
é uma espada de dois gumes), pode evitar que os corações dos
santos sejam corrompidos”!
Pr. Manacés

PROJETO
NEEMIAS
: Adquira

Pr. Manacés dos Santos
29/04/2018

