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O Maior Impedimento Contra o Pecado 
 

"Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos."  

 João 14:15 
 

   Que coisa terrível é quando os cristãos caem em pecado se-

xual. Depois que Davi pecou com Bate-Seba, o profeta Natã 

lhe disse: "[...] porquanto com este feito deste lugar sobremanei-

ra a que os inimigos do Senhor blasfemem [...]" (2 Samuel 12:14). 

Em outras palavras, "Davi, você acabou de dar munição ao 

inimigo." 

   Eu gostaria que os cristãos pensassem nisso antes de pecar. 

José o fez. Quando a esposa de Potifar avançou o sinal, José 

entendeu que havia consequências para o pecado. Ele disse: 

"Ninguém desta casa está acima de mim. Ele [Potifar] nada me 

negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como po-

deria eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra 

Deus?" (Gênesis 39:9). José era leal a Potifar. É claro que Potifar 

acabaria traindo José. Mas José não trairia Potifar. 

   José poderia ter pensado isso. Ei, cara, eu tive uma infância 

difícil. Fui vendido como escravo por meus irmãos. Estou aqui 

sozinho no Egito. É difícil estar sozinho. Cultura egípcia - é assim 

que as coisas funcionam aqui. Isso realmente não importa! 

   Ele poderia ter dito muitas coisas, mas José entendeu que os 

padrões de Deus são absolutos. Eles não mudam. Ele também 

compreendeu que todo pecado é contra Deus. Este deve ser o 

nosso mais forte impedimento contra o pecado - não somente 

o medo da repercussão. O maior impedimento contra o peca-

do é amar a Deus. Se você ama a Deus, quer fazer coisas que 

o honrem. 

   Gosto desta afirmação de Agostinho: "Ame a Deus e faça o 

que quiser." Se você realmente amar a Deus como deveria, 

com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu enten-

dimento, você só desejará fazer o que agrada a Ele. Jesus dis-

se: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamen-

tos." (João 14:15). 
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CONHEÇA NOSSOS GRUPOS PEQUENOS: 
 
 
 
 
 

         PARTICIPE! 

 

 

Cafubá I — Terças, às 15h30 (Info: Sandra Caldas e Eunice) 

Cafubá II — Terças, às 18h30 (Info: Iara) 

Camboinhas Oásis I — Terças, às 20h (Info: Beth Brito) 

Itaipuaçu — Terças, às 20h (Info: Rodrigo e Natália) 

Cafubá III — Terças, às 20h20 (Info: Leonardo Freitas) 

Camboinhas Oásis II — Quartas, às 17h (Info: Cristina, Claudia) 

Adolescentes — Quartas, às 19h, na CBO (Info: Leonardo e Élida) 

Camboinhas — Quartas, às 20h (Info: Arquimedes e Márcia) 

Adolescentes em Itaipuaçu — Quintas, às 19h30 (Info: Rodrigo e Natália) 

Cafubá IV — Quintas, às 19h30 (Info: Beth Zuppani) 

Engenho do Mato — Quintas, às 20h (Info: Rafael Moura) 

Jovens Athos — Sextas, às 20h (Info: Anderson) 

 

 

DADOS BANCÁRIOS DA CBO 

Favorecido:  

Comunidade Batista Oceânica 

Banco: Santander 

Ag: 4215 CC: 13000141-2 

CNPJ: 04.699.171/0001-01 

Obrigado pela sua Generosidade! 

 

01/11 - Cintia Paraski 
05/11 - Angela de Moraes 
05/11 - Mariney Mello 
05/11 - Sergio Roberto Junior 
08/11 - Gabriel Fernandes 
09/11 - Andréa Scorzelli 
12/11 - Felipe Barros 
13/11 - Lucas Polakiewicz 
14/11 - Eliel da Silva 
14/11 - Ramon Moreira 
15/11 - Eduarda Rangel 
15/11 - Mariana Almeida 
20/11 - Lorena de Moraes 
20/11 - Samuel Moreira 
20/11 - Yago Soares 
21/11 - Giovanna Ferreira 
25/11 - Matheus Avelino 
27/11 - Eliane Fortes 
29/11 - Jhonatan Portilho 

 

 

 

Ajude o seu irmão 

com uma cesta básica! 

 

QUARTAS  

ÀS 8H 


