
1 "Ouçam isto, sacerdotes! Atenção, israelitas! Escute, ó família real!
Esta sentença é contra vocês: Vocês têm sido uma armadilha em
Mispá, uma rede estendida sobre o monte Tabor.
2 Os rebeldes estão nvolvidos em matança. Eu disciplinarei todos
eles.
3 Conheço Efraim; Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora
você se lançou à prostituição; Israel se corrompeu.
4 "Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito
de prostituição está no coração deles; não reconhecem o Senhor.
5 A arrogância de Israel testifica contra eles; Israel e Efraim tropeçam
em seu pecado; Judá também tropeça com eles.
6 Quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e
com todo o seu gado, não o encontrarão; ele se afastou deles.

Oséias 5:1-6.



NÃO PERCA SUA VIDA
Oséias 5:1-6.



Qual a função da religião? 
Qual a verdadeira função 

dos espaços religiosos 
numa sociedade?



Qual é a função da Igreja em uma sociedade
secularizada? Para que existe a Igreja? O que ela tem
a dizer e como pode ser ouvida? O que é Igreja?

- Igreja não é um lugar para se buscar bençãos e
milagres, mas é um grupo de pessoas que se reúnem
para buscar numa fonte milenar de sabedoria como
eles podem se tornar uma sociedade mais justa, mais
igualitária, mais solidária e mais cheia de esperança.



- Igreja é um lugar onde somos influenciados por 
aqueles que um dia disseram que conheceram 
Deus e a vida dessas pessoas nos influencia hoje.

- Igreja é um grupo de pessoas que deve ser sal, luz 
e boa influência numa sociedade que se corrompe.



- Igreja é um grupo de pessoas que reconhecem Jesus
como salvador da humanidade e desejam viver os valores
que Ele ensinou para que esses ensinamentos não se
percam, mas se perpetuem. Somos cristãos (parecidos
com Cristo) quando encarnamos os ensinamentos
deixados por Jesus.



É possível alguém jogar fora a sua própria vida?
É possível alguém abandonar a fé?



1- Cuidado! Não se torne uma armadilha para o próximo. 
(vs 1-2).

“Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as 
palavras da vida eterna” (Jo 6:68).

“Aquele que anda com os sábios será cada vez mais 
sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal” 

(Pv 13:20).



2- Cuidado! Seus atos nunca ficarão escondidos. (vs 3).

“Os olhos do Senhor estão em todo lugar, 
contemplando os maus e os bons” (Pv 15:3).



“Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e
quando me levanto; de longe percebes os meus pensamentos.
Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso; todos os
meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a
palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor.
Tu me cercas, por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim...
Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia
fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás; se eu fizer a
minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as
asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua
mão direita me guiará e me susterá” (Sl 139:1-10).



“Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais
afiada que qualquer espada de dois gumes; ela
penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas
e medulas, e julga os pensamentos e intenções
do coração” (Hb 4:12).



3- Cuidado! Não tome um caminho sem retorno. (vs 4).

“Quem insiste no erro depois de muita repreensão, será 
destruído, sem aviso e sem que haja cura” (Pv 29:1).

“Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo; clamem por ele 
enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho, e o 

homem mau, os seus pensamentos. Volte-se ele para o 
Senhor, que terá misericórdia dele; volte-se para o nosso Deus, 

pois ele perdoará de bom grado” (Is 55:6-7).



4- Cuidado! Não deixe a arrogância entrar no coração. 
(vs 5).

“A soberba precede a ruína e a altivez do coração, 
a queda” (Pv 16:18).

“A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de 
espírito obterá honra” (Pv 29:23).



Reflexão

1- Precisamos reconhecer o nosso pecado.

2- Precisamos pedir perdão e nos arrepender.

3- Precisamos mudar de atitude.



“Quem esconde os seus pecados não prospera, 
mas quem os confessa e os abandona encontra 

misericórdia” (Pv 28:13).

“Eu, eu mesmo, sou o que apago as suas 
transgressões por amor de mim, e dos teus 

pecados não me lembro” (Is 43:25).


