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O que nos contamina?
! Textos:
! Mt 15:1–20
! Mc 7:1–23

! O que entra pela boca NÃO contamina.
! O que SAI DA BOCA, isso sim nos contamina.

Com o que nos
preocupar?
! Rm 10:1-4
! Ignoramos a justiça e a vontade de Deus para fazer
nossas vontades, nossos desejos! (10:3)
! Devemos nos preocupar com o que cremos, com
nossa fé!
! Rm 10:8-13
! A palavra está perto de nós, basta querermos... (10:8)
! Devemos nos preocupar com a palavra que
ouvimos, nos preocupar com a palavra de Deus, a
Bíblia!

Como fazer?
! “O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o
conhecimento” (Os 4:6)
! “...a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra
de Cristo”. (Rm 10:17)
! “Minha alma, continuamente, os recorda e se abate
dentro de mim. Quero trazer à memória o que me
pode dar esperança”. (Lm 3:20-21)
! “Não por força nem por poder, mas pelo meu
Espírito” (Zc 4:6)
! “Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus
olhos te vêem” (Jó 42:5)

Deus te ama!
! “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que
deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que
julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse
salvo por ele.” (Jo 3:16 e 17)
! “Sabeis também que ele se manifestou para tirar os
pecados, e nele não existe pecado” (1Jo 3:5)
! “Aquele que tem os meus mandamentos e os
guarda, esse é o que me ama; e aquele que me ama
será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me
manifestarei a ele” (Jo 14:21)

O que fazer então?
! Simplesmente ide e escolha AMAR, escolha
distribuir...
! Ame a Deus! Ame a Palavra!
! Ame ao próximo! Ame as pessoas!

! “... de graça recebestes, de graça dai.” (Mt
10:8b)

Distribua o melhor, distribua amor,
distribua JESUS!

