10 DIAS DE TEMOR
(Jó 31)
1. MENTIRAS, ENGANOS, HIPOCRISIA
“...Se eu menti ou enganei alguém,”
2. TODAS AS VEZES QUE NOS DESVIAMOS DOS CAMINHOS DO SENHOR
“ se andei fora do caminho de Deus,”
3. TODA FORMA DE DESEJO OU SEXO ILÍCITO
“... se meu coração desejou com intenções impuras o que meus olhos viram, se eu for culpado de
algum pecado qualquer, desejo sexual é um fogo que arde dentro do homem e pode até destruir
sua vida, acabar com suas riquezas e bens;” ”Se eu desejei em meu coração roubar a mulher de
algum outro homem,”
4. FALTA DE INTEGRIDADE COMO EMPREGADOR OU EMPREGADO
“Se eu fui desonesto com meus empregados quando eles me faziam algum pedido,… “...que
esperança teria eu quando Deus me chamasse para prestar contas? O que eu Lhe diria se Ele me
perguntasse a respeito de meus empregados?”
5. DESONESTIDADE NOS NEGÓCIOS OU NO TRABALHO
"Se explorei os pobres, guardando o alimento para vender mais caro na época do preço alto, se
fiz viúvas chorarem...” “...e se eu ganhei riquezas às custas dos órfãos por ser amigo das
autoridades,”
6. FALTA DE COMPAIXÃO E MISERICÓRDIA
“Se comi até não poder mais enquanto os órfãos morriam de fome…” ”Se deixei alguém morrer de
frio por falta de agasalho, se não dei coberta a quem não tinha dinheiro para comprar um
cobertor...” “...se as portas da minha casa não se abriram para hospedar até mesmo os
estrangeiros e desconhecidos.”
7. CONFIANÇA NAS RIQUEZAS
“Se eu coloquei minha esperança nas riquezas…” “Se me considerei seguro por ter muito dinheiro
e por ter ficado muito rico…”,
8. TODA FORMA DE IDOLATRIA
“Se olhei para o sol brilhante ou para a lua bem clara num céu sem nuvens…” “... e me deixei
enganar, adorando um ou outro, e jogando beijos com a mão para o céu…”
9. FALTA DE PERDÃO; DESEJAR O MAL AO PRÓXIMO; DESEJO DE VINGANÇA
“Se eu me alegrei ao ver meu inimigo sofrendo e passando por dificuldades, prometi vingança ou
orei a Deus pedindo castigo a quem me odiava…”
10. ENCOBRIR PECADOS; NÃO CONFESSAR; CORAÇÃO ENDURECIDO
“Se eu fiz como Adão, tentando esconder de Deus os meus pecados, por ter medo de ser
descoberto pelos vizinhos e ser desprezado pela sociedade, e assim não reconheci meu pecado,
e não me desviei do caminho para ajudar outro…”
Por um Brasil rendido a Cristo!
Equipe Brasil de Joelhos.

