
 

 

 
Hoje em nossa reunião de Grupo Familiar 

vamos ler uma história interessante no livro de 

Josué 7: 1-26.  
Observemos que o texto bíblico de hoje 

trata de algo que desconhecemos ou conhecemos 

e não damos o devido valor. São as 

consequências do pecado, ainda nesta vida.  

Precisamos entender que o pecado afeta 

não apenas a nós, mas, também outras pessoas.  

Na história bíblica, Acã era um soldado do 

povo judeu, que não conseguiu resistir ao que 

viu. Sua atitude foi irresponsável.  

Observemos cinco itens importantes de 

acordo com a história bíblica e que deve ser 

aplicado em nossas vidas.  

I. Para Acã, as riquezas lhe faziam brilhar 

os olhos, mais do que obedecer a Deus através 

de sua liderança (v. 21).  

II. Seu pecado levou Israel à derrota 

diante dos Amorreus em Ai (v. 4).  

III. Seu pecado não afetou somente a ele, 

mas a sua família e a toda a nação (v. 4, 11).  

1. Por causa do pecado de Acã, 36 

israelitas perderam a vida, famílias enterraram 

seus filhos, pais ou maridos, o povo foi 

envergonhado e ficou desanimado para 

continuar a conquista da terra após perder uma 

batalha para um inimigo mais fraco que o 

anterior.  

2. Ele e sua família padeceram.  

3. Pecado sempre será pecado e causará 

dano, não importa se o consideramos grande ou 

pequeno.  

IV. O pecado de Acã foi revelado (v. 16-

18).  

V. Todo pecado cometido traz 

consequências (v. 25).  

1. Consequências eternas, caso não haja 

arrependimentos. 

2. Consequências familiares e de 

relacionamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
Hoje é dia de compreendermos que o 

pecado não confessado nos tira a possibilidade 

da eternidade com Cristo e leva ao sofrimento 

eterno. Nos tira a possibilidade de sermos 

eficientes na Sua obra, principalmente em nosso 

GF. Influencia negativamente a igreja e seus 

projetos.  

Por isso, o pecado deve ser tratado como 

um assunto de máxima gravidade, pois ele nos 

afasta de Deus e causa dificuldades não apenas a 

nós, mas à nossa família, Grupo Familiar e 

igreja.  

Entenda definitivamente que o nosso Deus 

deseja que sejamos santos (1 Pedro 1:13-16), 

porém somos pecadores e se negarmos isto, 

vamos atrair maldição. Só JESUS nos liberta 

do pecado.  
Assim, devo reconhecer que sou pecador e 

como tal, confessar os pecados (1 João 1:10; 

Romanos 3:23).  

E, a SANTIFICAÇÃO é o que JESUS 

espera de nós – vamos ler a palavra em: 

Hebreus 12:14; e Apocalipse 22:11.  
Lembre-se: ‘Quem é Santo ainda peca, 

contudo o pecado na nossa vida deve ser 

acidente e não hábito’.  

“Digo, porém, andai em espírito e não 

haveis de cumprir a cobiça da carne” (Gálatas 

5:16);  

“Sendo de novo gerados, não de semente 

corruptível, mas da incorruptível, pela palavra 

de Deus, viva, e que permanece para sempre”. 

(1 Pedro 1:23);  
“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão 

de Deus, que apresenteis os vossos corpos em 

sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é 

o vosso culto racional. E não sede conformados 

com este mundo, mas sede transformados pela 

renovação do vosso entendimento, para que 

experimenteis qual seja a boa, agradável, e 

perfeita vontade de Deus”. (Romanos 12:1-2). 

 

 
 

              
           
 

   Semana de 15 a 21  
de Outubro de 2018. 

                  

 

                                                                                                      

O Pecado e as suas consequências! 

 

 

Versículo da semana: 
Portanto, agora nenhuma condenação há para os 

que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo 

a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1 


