
Agenda da Semana - Anote e Divulgue 
 

Data: Evento: 

Toda Segunda-feira – início 00h00 
até 23h59 da segunda 

Relógio de Oração 
 

Toda Terça-feira – 20h00 

Curso "Maturidade Cristã"  
 

Toda última terça-feira do mês Mulher Plena e Homens de Honra 

Toda Quarta-feira – das 06h as 07h 
 

Oração da Madrugada 

Toda Quarta-feira – 15h00 
 

Mulheres Intercessoras 
 

Oração Todo dia 
Participe – Nos informe a melhor 

hora para sua orção. 

 
 

Domingo 13/08 – 09h00 e 19h00 
Culto de Celebração da Família. 

 
► Eventos, agenda, cadastros, pedidos de oração, inscrições e outras informações 

acessar o site: www.cgbraganca.com.br 
 

 

 Todo 2º domingo de cada mês é o Dia das Primícias. Traga 1 Kg de alimento não perecível. 
 
 
 

Contribuições financeiras: Banco Caixa Econômica Federal, agência 0293, código 003, c/c 1333-0 ou Banco 
Bradesco, agência 2078-8, c/c 270-4. Por gentileza colocar o comprovante de depósito no envelope (dízimo ou 

gratidão), ou nos informe através do email financeiro@cgbraganca.com.br 
 

Adquira seu livro: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

          Rua Wenceslau Brás, 27 – Vl. Municipal – Bragança Paulista/SP – 12.912-070 – Fone (11) 2277-1598  

Email: contato@cgbraganca.com.br - Site: www.cgbraganca.com.br 

 

 
 “Confissão Vitoriosa”, do Pr. Carlos Alberto. 

Tema: Confissão que gera perdão - (Pgs 83 a 92) 

 
 
Sentindo 
 

Tem certeza do perdão dos seus pecados? Com que 
freqüência? 

 
 

Aprendendo 
 

Quando Cristo morreu na cruz, todos os nossos pecados foram 
perdoados. Os de ontem, os de hoje e os de amanhã. Todos!! 
 
“Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamo-nos a nós 
mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos 
purificar de toda injustiça.” 1 João 1. 8-9. 
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Deus se alegra em ver um coração arrependido e não retêm o 
perdão ao espírito quebrantado. Isso acontece porque um alto 
preço já foi pago para que pudéssemos desfrutar do Seu perdão. 
 
O diabo não quer que ninguém saiba disso, para que possa 
continuar escravizando as pessoas e mantendo-as longe de Deus, 
cheias de culpa, remorso e até de raiva do Senhor. 
 
Quantas pessoas você conhece que pensam que Deus tem 
reservado para elas castigos e punições diversas? 
 
Que percepção enganosa elas têm de Deus. Ele não age assim. Ele 
é o Deus do consolo, do amor, do perdão, da restauração e da 
vida. Aos Seus filhos Ele reserva Seu zelo, não Sua ira. A ira é pata 
os que persistem na desobediência sem arrependimento. 
 
O sofrimento é inerente à natureza humana. O importante é 
enxergarmos cada situação pela perspectiva do céu, pois “todas 
as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus” (Rm. 8. 
28). 
 
Deus quer nos abraçar. Assim como o pai do filho pródigo, o Pai 
celestial aguarda o momento em que nos achegaremos a Ele e lhe 
confessaremos nossos pecados, para que nos demonstre Seu 
amor e perdão. 
 
“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho 
Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a 
vida eterna. Pois Deus envio o seu Filho ao mundo, não para 
condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele” 
João 3: 16-17. 
 

Refletindo 
 

Leiam juntos o texto de 2 Coríntios 5.14-15 e respondam: De que 
forma o amor de Cristo os constrange? E esse grande amor os leva 
a fazer o quê? 
 

Aplicando 
 

O que produz na minha vida o fato de ser ciente do perdão diário 
dos meus pecados? 
 

Final 
 

Orem para que haja um espaço de confissão e perdão de pecados. 
Para que o Espírito Santo ministre sobre cada um libertação 
definitiva e arrependimento verdadeiro. 
 
 

 

Versículo para memorizar: 
 

“Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e cheio de amor por 
todos os que te buscam” Salmos 86.5. 
 
 

 

Grande e forte abraço! 
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