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Não entristeçais o Espírito  I  

Mensagem:07 de 12 
Data: 15/05/2011 

Introdução 

Não entristeçam o 
Espírito Santo de Deus, 
com o qual vocês foram 

selados para o dia da 
redenção. 

Ef 4.30 

Purifica-me com 
hissopo, e ficarei 

puro; lava-me, e mais 
branco do que a neve 

serei.  
Sl 51.7 

Faze-me ouvir de 
novo júbilo e 

alegria; e os ossos 
que esmagaste 

exultarão.  Sl 51.8 

Esconde o rosto dos 
meus pecados e 
apaga todas as 

minhas iniqüidades.  
Sl 51.9 
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 Se afirmarmos 
que temos 

comunhão com 
ele....  

1 Jo 1.6 

Se afirmarmos 
que estamos 

sem pecado....  

1 Jo 1.8 

Se afirmarmos  
que não temos 

cometido pecado.... 

1 Jo 1.10 

1ª Afirmação equivocada:  
O pecado não afeta a relação 

com Deus. 

Se afirmarmos que 
temos comunhão com 
ele, mas andamos nas 

trevas, mentimos e não 
praticamos a verdade.   

1 Jo 1.6 

Se, porém, andamos na luz, 
como ele está na luz, temos 

comunhão uns com os 
outros, e o sangue de Jesus, 

seu Filho, nos purifica de 
todo pecado.    

1 Jo 1.7 
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Esta é a mensagem que 
dele ouvimos e 

transmitimos a vocês: 
Deus é luz; nele não há 

treva alguma.  

1 Jo 1.5 

Se afirmarmos que 
temos comunhão 

com ele, mas 
andamos nas 

trevas... 1 Jo 1.6 

2ª Afirmação equivocada:  
Não existe pecado. 

Se afirmarmos que 
estamos sem pecado, 
enganamo-nos a nós 
mesmos, e a verdade 

não está em nós.  
1 Jo 1.8 

Se confessarmos os 
nossos pecados, ele é fiel 
e justo para perdoar os 
nossos pecados e nos 

purificar de toda injustiça. 

1 Jo 1.9 

3ª Afirmação equivocada:  
Não existe pecado. 
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Se afirmarmos que não 
temos cometido pecado, 

fazemos de Deus um 
mentiroso, e a sua 

palavra não está em nós. 

1 Jo 1.10 

Meus filhinhos, escrevo-lhes 
estas coisas para que vocês 

não pequem. Se, porém, 
alguém pecar, temos um 
intercessor junto ao Pai, 

Jesus Cristo, o Justo. 
1 Jo 2.1 

Ele é a propiciação pelos 
nossos pecados, e não 
somente pelos nossos, 

mas também pelos 
pecados de todo o 

mundo. 
1 Jo 2.2 

Nisto consiste o amor: não 
em que nós tenhamos 

amado a Deus, mas em que 
ele nos amou e enviou seu 

Filho como propiciação 
pelos nossos pecados.  

1 Jo 4.10 

Conclusão: 
Tratando com os 

pecados cometidos 

Disse Pedro: Não; nunca 
lavarás os meus pés. 

Jesus respondeu: Se eu 
não os lavar, você não 

terá parte comigo. 
Jo 13.8 
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Respondeu Jesus: Quem 
já se banhou precisa 

apenas lavar os pés; todo 
o seu corpo está limpo. 

Vocês estão limpos, mas 
nem todos. 

Jo 13.10 


