Igreja	
  Batista	
  Nacional	
  Ágape	
  –	
  Palavra	
  da	
  Célula	
  023/2014	
  –	
  Pr	
  João	
  Batista	
  
	
  

ERROS COMUNS
Estamos numa caminhada rumo à maturidade. Para que possamos avançar, se faz necessário que
estejamos atentos para não cometermos certos erros, que são comuns a todas as pessoas, mesmo cristãos.
Visando o nosso crescimento, veremos alguns erros nos quais podemos incorrer durante a nossa
trajetória:
1. Acreditar que o pecado dá plenitude de vida.
“Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis
conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável para dar
entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu”. Gênesis 3.5-6.
2. Supor que o parentesco racial pode salvar.
“E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por Pai a Abraão; porque eu vos afirmo que destas
pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão”. Mateus 3.9.
3. Usar vãs repetições na oração.
“E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque presumem que pelo seu muito falar
serão ouvidos”. Mateus 6.7.
4. Confiar em si próprio.
“Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim”. Mateus
26.33.
5. Edificar sobre a areia.
“E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia”. Mateus 7.26.
6. Confiar nas riquezas.
“Então, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos; descansa, come, bebe e
regala-te”. Lucas 12.19.
7. Achar que Deus está representado por ídolos.
“Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à
pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem”. Atos 17.29.
8. Supor que há muito tempo.
“Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do Juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e
disse: Por agora, podes retirar-te, e, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei”. Atos 24.25.
9. Presumir que as condições não mudam.
“Atendei, agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e
negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois,
apenas, como neblina que aparece por instante e logo se dissipa”. Tiago 4.13-14.
Aplicação:
A. Como está a minha vida em relação aos assuntos abordados?
B. Em que áreas eu preciso melhorar?
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C. Que dificuldades tenho encontrado nestas áreas?
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