
Se afirmarmos que não pecámos, 
chamamos mentiroso a Deus, e a sua 

palavra não tem lugar nos nossos 
corações. 

1 João 1:10 

Mas se lhe confessarmos os nossos 
pecados, podemos confiar que ele nos 

perdoa e nos purifica de toda a injustiça. 
1 João 1:9 

Caro Mãe / Pai: O grande problema com 
a televisão   é que  os atores quebrar as 
regras da bíblia e não sofrem por causa 
dela. Na vida real, que apenas não 
acontecer ... pecado Lesões e mata a 
alma.  
       As crianças devem ser advertidos 
sobre as conseqüências do pecado. Nós 
rezamos estes cartões estão iniciando um 
lugar. Tente pedir seus filhos para 
memorizar um versículo bíblico ANTES 
assistindo televisão. 
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Mas quem pratica o pecado mostra que 
pertence ao Diabo, pois que este está na 
origem de todo o pecado. Mas o Filho de 

Deus veio para destruir as obras do 
Diabo. 

1 João 3:8 

Porque Deus não poupou até os anjos 
que pecaram, mas lançou-os no inferno, 
acorrentados no mundo de trevas, até ao 

dia do juízo. 
2 Pedro 2:4 

Ele tornou possível a nossa relação com 
Deus, pois que por ele foram expiados 

não só os nossos pecados, mas os de todo 
o mundo. 
1 João 2:2 

Vocês bem sabem que ele se manifestou 
e sem pecado, a fim de tirar os nossos 

pecados. 
1 João3:5 

Eu, Jeová, manifesto este permanente 
amor para com milhares, perdoando a sua 
iniquidade, transgressões e pecado; e por 
outro lado recuso considerar o culpado 
como inocente, ficando indiferente às 

culpas, as quais castigarei nos filhos, nos 
netos, até às últimas gerações. 

Éxodo 34:6 

Quem peca desobedece à lei, porque 
todo o pecado é uma violação da lei de 

Deus. 
1 João 3:4 

Se cumprirem com a mais 
importante lei de Deus, contida na 
sua palavra, que é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo , então 

fazem bem. 
Tiago2:8 

E neste acto ele revela o que é o 
verdadeiro amor: não por causa do amor 
que tivéssemos por Deus, mas porque ele 
nos amou a nós e enviou o seu Filho, o 

qual expiou o castigo dos nossos pecados 
para que fôssemos perdoados. 

1 João 4:10 



Mas quem pratica o pecado mostra que 
pertence ao Diabo, pois que este está na 
origem de todo o pecado. Mas o Filho de 

Deus veio para destruir as obras do 
Diabo. 

1 João 3:8 

Nós sabemos que aquele que é nascido de 
Deus não permanece no pecado, mas o 

Filho de Deus o guarda; e o Maligno não 
lhe toca. 

1 João 5:18 
 

Toda a transgressão da lei divina é 
pecado. Mas nem todo o pecado traz 

necessariamente, como consequência, a 
morte. 

1 João 5:17 

Mas as Escrituras declaram que todos nós 
somos prisioneiros de pecado. Sendo 

assim, a única saída para a nossa salvação 
é a fé em Jesus Cristo. Por ele é que a 

promessa de vida, da parte de Deus, foi 
dada aos crentes. 

Gálatas 3:22 

Sim, meus irmãos, vocês foram chamados 
por Deus para viverem na liberdade. Não 
deixem então que essa liberdade seja um 
pretexto para que a vossa natureza carnal 

vos leve à prática do mal; antes pelo 
contrário que ela vos incite a trabalhar, 

por amor, a favor dos outros. 
Gálatas 5:13 

Mas quem ama o seu irmão está na luz e 
não é tropeço para ninguém 

1 João 2:10 

 
E eis o conselho que vos dou: Andem 

debaixo da direcção do Espírito, e dessa 
forma não darão satisfação aos apelos dos 

vossos instintos. 
Gálatas 5:16 

Porque os resultados de uma vida que se 
entrega aos seus instintos naturais são 
bem conhecidos: são a imoralidade e 

sensualidade, são a ânsia insaciável de 
prazeres carnais; 

Gálatas 5:19 

E a razão é que os que pertencem a Cristo 
crucificaram com ele a sua velha natureza 
com as suas paixões e baixos instintos. , 

Gálatas 5:24 

Os que semeiam actos que resultam só de 
desejos e ambições humanas, virão a 

ceifar a corrupção. Mas os que semeiam 
coisas do domínio do Espírito, receberão 

do Espírito a vida eterna. 
Gálatas 6:8 

Mas Deus prova o seu amor para 
connosco em que Cristo morreu por nós, 

sendo nós ainda pecadores. 
Romanos 5:8 

Que o amor que mostrarem pelos outros 
seja autêntico. Tenham horror ao mal. 

Romanos 12:9 




