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NÃO PODEMOS SER HIPÓCRITAS NA PRESENÇA DE DEUS 
 
 
Josué capítulo 7 
 
 
Acã conhecia os preceitos de Deus; 
Acã sabia o que poderia ocorrer devido sua desobediência; 
Acã achou que poderia enganar a todos;  
Acã nem sequer pensou que Deus estava vendo seu ato; 
Acã já possuía a cobiça em seu coração; 
Acã influenciou sua família a encobrir seu erro; 
Acã conviveu com um homem sério que tinha temor a Deus e não aprendeu a lição. 
 
OS RESULTADOS DOS ATOS DE AÇA 
 
O exército de Israel começou a perder a batalha e Josué clamou a Deus para saber o que 
estava acontecendo. 
E Deus revelou o motivo de todo o infortúnio que se abatia sobre Israel. 
 
QUE LIÇÕES PODEMOS TIRAR DA ATITUDE DE AÇÃ? 
 
�� Deus tem controle de tudo que ocorre na terra.  
�� Deus nos vê e sabe de todos os nossos atos, que sejam bons, quer sejam maus. 
�� Nós não escapamos da lei da semeadura, jamais. E devemos lembrar que a colheita é 

sempre maior. 
�� Os que são influenciados com o erro de outros também caem no pecado da 

desonestidade. 
�� A queda não se acontece da noite para o dia, mas primeiro ela nasce no coração e 

mente. 
�� O desejo de pecar se torna mais forte que o próprio racional. É quando o pecado 

vence a batalha espiritual. 
�� ‘A história do velho índio que foi indagado sobre os dois lobos’. 
 
MAS QUAL A SAÍDA QUANDO O PECADO BATE A NOSSA PORTA? 
 
�� A palavra  do Senhor afirma em Tiago 4. 7 – “ Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao 

diabo, e ele fugirá de vós”. 
�� É preciso resistir, mesmo que seja a duras penas ao pecado. 
�� Apocalipse  3. 11 “Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém 

tome a tua coroa”.  
�� Quantos estão perdendo sua salvação por praticar iniqüidades, adultérios, mentiras, 

ganhar estatus, enriquecimento ilícito, e até por poucos minutos de prazer carnal? 
�� Mas a palavra do Senhor é bem clara sobre aqueles que não herdarão o reino dos 

céus: “Apocalipse  22.14-15 “Bem-aventurados aqueles que guardam os seus 
mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade 
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pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os 
homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira”. 

�� É preciso lutarmos contra o mau, não podemos ceder às armadilhas que o inimigo 
arma para nós. 

�� Devemos ter em mente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não há outro 
caminho. 
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1- Apocalipse 2. 7 “Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no 
meio do paraíso de Deus”; 

2- Apocalipse 2. 11 “O que vencer não receberá o dano da segunda morte”; 
3- Apocalipse 2. 17  “Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei 

uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão 
aquele que o recebe”; 

4- Apocalipse 2. 26 “E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe 
darei poder sobre as nações”; 

5- Apocalipse 3. 5 “O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira 
nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome diante de 
meu Pai e diante dos seus anjos”; 

6- Apocalipse 3. 10-12 (a igreja de Filadélfia) “Como guardaste a palavra da minha 
paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o 
mundo, para tentar os que habitam na terra. -  Eis que venho sem demora; guarda o 
que tens, para que ninguém tome a tua coroa. -  A quem vencer, eu o farei coluna no 
templo do meu Deus, e dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu 
Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do 
meu Deus, e também o meu novo nome”. 

7- Apocalipse 3. 20-22  “Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e 
abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. -  Ao que vencer 
lhe concederei que se assente comigo no meu trono; assim como eu venci, e me 
assentei com meu Pai no seu trono. -  Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz 
às igrejas”. 

 
��Não desista servo de Deus, falta pouco para receber todas as tuas vitórias.  
��Nossa entrada na Jerusalém celestial está muito próxima. 
 
��Recebamos o conselho que o Senhor deu a Daniel: Daniel 12. 13  “Tu, porém, vai 

até ao fim; porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias”. 
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