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Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão
em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho
da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento
que lhes foi transmitido.
Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: "O cão voltou ao seu vômito" e ainda: "A
porca lavada voltou a revolver-se na lama".

2 Pedro 2:20-22

1- Reconheça a sujeira
Lavem-se! Limpem-se! Removam suas más obras para longe da minha vista! Parem de
fazer o mal,
aprendam a fazer o bem! Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos
direitos do órfão, defendam a causa da viúva.
"Venham, vamos refletir juntos", diz o Senhor. "Embora os seus pecados sejam
vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; embora sejam
rubros como púrpura, como a lã se tornarão.

(Isaías 1:16-18)
Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer.

(Salmos 32:3)









Deus tudo ver.
Por mais que tente não há como esconder o pecado do Senhor.
O pecado te afasta de Deus, te aprisiona.
Deus é o único que te liberta do erro, pecado.
Não deixe a carne dominar você.
Deus ama o pecador, mas odeia o pecado.
Não deixe o pecado te cauterizar.

Mas reconheça o seu pecado: você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus
favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu’ ", declara
o Senhor.

(Jeremias 3:13)

Veja mais mensagens como esta em:
www.nibcidadededeus.com

2- Arrependa- se
Daí em diante Jesus começou a pregar: "Arrependam-se, pois o Reino dos céus está
próximo".

(Mateus 4:17)




Limpe sua vida.
Cuide da sua vida, pois a vinda do Senhor está próxima.
Não perca tempo, mude o rumo da sua eternidade.

Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados,

(Atos 3:19)
Lembre-se de onde caiu! Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio.

(Apocalipse 2:5)
3- Confesse
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

(Salmos 32:5)

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

(1 João 1:9)





Busque ter uma vida limpa, nova com Deus.
Tenha certeza que você vai viver eternamente com o Senhor.
Confesse seu erro, volte atrás se arrependa.
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem
curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.

(Tiago 5:16)

Veja mais mensagens como esta em:
www.nibcidadededeus.com

