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&quot;Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o
saboreie, e o não deixe; antes, o retenha no seu paladar, contudo, a sua comida se
transformará nas suas entranhas; fel de áspides será no seu interior.&quot; (Jó 20:12-14)
.
No capítulo 20 do livro de Jó, Zofar descreve as calamidades dos perversos. No verso 12, ele
fala sobre o mal que na boca dos perversos é doce. Já viu quando uma criança chupa uma
bala escondida e, quando você a pergunta o que tem na boca, ela esconde a bala debaixo da
língua? Se ela sabe que está errada, por que escondeu a bala ao invés de jogar fora?
É assim que os perversos fazem. Ao invés de jogar fora o pecado, eles o encobrem, pois o
pecado é doce na boca deles.
O QUE TEM SIDO DOCE EM NOSSA BOCA? Leia
atentamente este dois versículos:
&quot;Oh! quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha
boca.&quot; (Sl 119:103);
&quot;As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma, e saúde para os ossos.&quot;
(Pv 16:24).
Que o doce em nossa boca, que o nosso prazer (Sl 1:3), seja a Palavra de Deus e não o
pecado, e se tiver pecado aí, mesmo &quot;docinho&quot;, não seja infantil escondendo
debaixo da língua, mas
JOGUE FORA
, pois esse doce virá a ser um veneno (vs.14), e um veneno mortal, visto que este é o salário
do pecado (Rm 6:23). Jesus Cristo não veio encobrir o pecado, mas Ele veio para tirar!
&quot;No dia seguinte João (Batista) viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo.&quot; (Jo 1:29);
&quot;Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos,
aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que O esperam para salvação.&quot; (Hb 9:28);
&quot;E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados; e nEle não há
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pecado.&quot; (1Jo 3:5).
Esta mensagem em Jó aponta para Cristo, pois somente Ele pode remover o pecado que está
dentro da nossa boca. Como se fez a Isaías quando este viu o Rei, o SENHOR dos Exércitos.
&quot;Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do
altar com uma tenaz; com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios;
a tua iniquidade foi tirada, e perdoado, o teu pecado.&quot; (Is 6:6-7)
. Esta brasa viva tirada do altar era o próprio Cristo, o Único capaz de tirar nossa iniquidade e
perdoar o nosso pecado.
Esta mensagem diz respeito a nós também, pois por ela é nos feita a seguinte e pergunta:
O QUE TEM SIDO DOCE EM NOSSA BOCA?

Se ser cristão é loucura, eu sou um #LoucoSemCura!

DEUS TE ABENÇOE!

LucianoXisto – Ministério Loucura da Pregação

BAIXE GRATUITAMENTE NOSSO APLICATIVO:
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LINKS
PARA
Google
Play:DOWNLOADS:
https://goo.gl/CQm3wa App Store: https://goo.gl/EGsNPw Outros: http://ap
p.vc/loucuradapregacao
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