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podem estar perto, mas também podem estar em 
regiões muito distantes. Diversos motivos fazem com 
que nos organizemos para sermos mais efetivos. De 
outra forma, como poderíamos atingir uma tribo de 
índios ou uma população carente e geogra�camente 
distante? O Corpo de Cristo preocupa-se em sua 
expansão.
Também há pessoas carentes, próximas de nós ou não, 
a quem queremos ajudar, seja com recursos materiais 
como uma cesta básica, ou roupas; ou ajuda de outra 
natureza: orientação pro�ssional, aconselhamento, 
oração são algumas formas como temos atendido os 
necessitados. Muitas vezes é preciso recursos 
�nanceiros para que isso aconteça.
Pelos mesmos motivos, muitos de nós além de recursos 
contribui também com parte de seu tempo em uma 
quantidade enorme de atividades, através de serviço 
voluntário. É a maneira tangível de demonstrar amor e 
compromisso com o Reino de Deus.
O contribuinte deve ter a visão de que seus recursos 
viabilizam algo muito maior: a expansão desse Reino, 
que se dá através do estudar a Palavra, alcançar outras 
pessoas, ter orientação sobre princípios bíblicos 
aplicados ao nosso cotidiano, aconselhamento, 
discipulado, entre tantos outras ações. Todas estas 
coisas tem um valor muito superior às demais coisas 
que seu dinheiro pode comprar. Invista com sabedoria.
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Introdução

1º Enfoque: Terceira Declaração Falsa:
Não cometemos pecado - 1Jo 1.10

Quem mente - 1Jo 1.10; Sl 14.3; Ec 7.20; Is 64.6; Lc 
24.46-47; 1Jo 1.10

2º Enfoque: Deus tem um propósito: 
Não peque - 1Jo 2.1; Sl 119.11; Hb 12.1; Rm 6.12-14;1Jo 
3.9; 1Jo 5.18 



ANOTAÇÕES
3º Enfoque: A Provisão de Deus: Se pecar... 1Jo 2.1
 ‘Parakleto’ - 1Jo 2.1; Jo 1.29; Hb 4.15; Jo 5.24;1Jo 2.1; Hb 
7.25-26

Propiciação - 1Jo 2.2; Rm 1.18; Cl 3.6; Jo 3.36; 1Jo 2.2

Conclusão: 1Jo 1.8-9


