
 
        

                                       
 

   FACILITADOR  ao estudar o texto não deixe de assistir o vídeo do CULTO GRAVADO no site da Igreja no dia 05/12/2012. 
 
 
                  COMUNHÃO 
 
  
 
 
                  ADORAÇÃO   
                                                            
 
   
                  DISCIPULADO   
     
 
 
 
 
No inicio o pecado se mostra muito atraente e envolvente. Se nós pudéssemos avançar no tempo e pudéssemos ver o seu 
lado oculto (as conseqüências do pecado) certamente não cairíamos nele. Provérbios 14:12  e  Provérbios 16:25. 
Salomão já adverte. 
O lado oculto do pecado não se apresenta. Este Salmo retrata a oração de Davi quando ele é confrontado pelo profeta 
Natã a cerca de um pecado gravíssimo que ele cometeu. 2 Samuel 11 é o relato da queda de Davi com uma mulher 
chamada Bate Seba envolvendo: adultério, traição, mentira, assassinato. Por causa do adultério desencadearam vários 
outros pecados. 
Este Salmo é o  momento que Davi se depara com o lado oculto de seu pecado, isto é as conseqüências do seu pecado.   
Esse assunto não é nada agradável. Hoje em dia falar de pecado está fora do cardápio evangélico. Hoje se fala muito de 
bênçãos, prosperidade, cura, saúde, mas o assunto PECADO está fora.  
 
Quais são os sinais que percebemos na oração de Davi quando ele se depara com o lado oculto de seu pecado.  
Davi se arrependeu. Deus o perdoou, mas Davi teve que conviver com as conseqüências. 
 
 
Quais os elementos que servem de alerta e apontam para esse lado oculto do pecado.  
 

1. Pecado nos faz sentir sujo.      Salmos 51:2 
Quando Davi confessa seu pecado o sentimento dele é de como se estivesse sujo. O pecado tem a capacidade de sujar aquilo que é 
limpo e puro. Somente o crente legitimamente convertido é quem tem a capacidade de se sentir sujo, pois quem não nasceu de novo 
não se sente sujo quando peca. Peçamos a Deus que nos livre de pecar para que não precisemos conviver com as conseqüências 
do pecado. 
 

2.  Pecado nos traz sentimento de culta.      Salmos 51:3-4 
O meu pecado está sempre diante de mim. A culpa é como a sombra.  Existe somente uma forma de se livrar da culta é pelo 
arrependimento e pelo perdão. 
 

3. O Pecado tira a alegria.     Salmos 51:8 e 12 
O crente sincero quando peca ele perde a alegria e entra em audiência com o Pai para pedir perdão. O pecado tira de nós o prazer 
da comunhão. 
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Compartilhe com o grupo. 
Qual é o seu maior desafio ou sonho ? 
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Se nossos desafios ou sonhos são 
impossíveis aos nossos olhos. Com certeza 
não é impossível para Deus.  Salmos 37:4 
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Nenhum de nós está livre de pecar. Todos nós somos pecadores sujeitos a 
qualquer tipo de pecado e se nós não tivermos isso bem claro em nossa 
mente começamos a olhar os pecadores com compaixão, como se nós 
fossemos imunes ao pecado. 
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4. O Pecado traz vergonha.     Salmos 51:9 
Davi está envergonhado, esse sentimento não é mostrado antes de pecar, pois ele está no lado oculto do pecado. Quando o crente 
peca, parece que todo mundo sabe do seu problema, mas isso somente acontece quando a pessoa nasceu de novo, pois o que não 
é convertido se torna sínico. O sínico perde a capacidade de sentir vergonha das coisas erradas que faz. Esse tipo de situação 
somente se reverte com o peso da mão de Deus. 

 
5. O Pecado nos faz sentir longe de Deus.   Salmos 51:11 

 
6. O Pecado rouba a autoridade Espiritual.    Salmos 51:13 

 
7. O Pecado rouba a liberdade de louvar.   Salmos 51:15. 

Cantar não e a única maneira de louvar ou adorar.  Você pode cantar sem adorar a Deus e pode adorar sem cantar. 
 
Conclusão:    Essas conseqüências são omitidas no ato de pecar. Nós só as perceberemos depois, quando então elas 
vêm com toda a sua força.   
Há pelo menos quatro atitudes que muitos de nós tomamos diante da realidade do pecado. 

a) Racionalizamos – “Todos fazem”. 
b) Justificamos – Aumentamos as falhas dos outros de modo que o nosso próprio erro seja diminuído. 
c) Camuflamos – Através da mentira ou escondemos atrás de muitas atitudes ou ações bondosas.  

Parece que foi essa a atitude que Davi tomou no confronto de Natã. 
d) Reconhecemos e confessamos. Precisamos enfrentar corajosamente o pecado e a culpa que a gerou. 

Este salmo serve como alerta, como também traz encorajamento, se por ventura pecarmos. 
Embora não sejamos poupados das conseqüências, há a possibilidade de sermos restaurados da queda. 
Que bom saber que Deus não desiste de nós.  Se arrependermos dos nossos pecados,  Ele nos perdoa. Um coração quebrantado e 
contrito, Deus não despreza. Salmos 51:17. 
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RECADOS PARA O FACILITADOR 
 
Incentive os membros do seu Pequeno Grupo a ler, durante a semana, os textos bíblicos referente ao próximo estudo. 
 
PARTICIPE DO DESAFIO PARA O ANO DE 2013.     

Vamos nos unir neste desafio. 
1) Não deixe de orar por seu Pequeno Grupo.  
2) Incentive os integrantes do Pequeno Grupo a orarem pelos Facilitadores e Lar Hospedeiros.  
3) Vamos nos empenhar em identificar novos facilitadores para que seu Pequeno Grupo se multiplique pelo menos 

uma vez neste ano.  
 

 
SEMINÁRIO PARA FACILITADORES/LAR HOSPEDEIROS E PROFESSORES DE CRIANÇA. 

“USANDO A CRIATIVIDADE” 
Teremos no dia 13 de Abril de 2013 na igreja, será sábado de 14:00 às 20:00 horas, um seminário focando o. Incentive 
todas as pessoas do seu Pequeno Grupo a participarem, mesmo que seu grupo não tenha crianças e mesmo que essas 
pessoas nunca tenham trabalhado com crianças.  
A inscrição será R$ 10,00 - com lanche e apostila incluídos. 
 
                                                                                                                   
 

Se você conhece alguém que pecou e se distanciou da presença de Deus. 
Ore por ele e o procure. Leve-o nas reuniões do seu Pequeno Grupo. 

5 
minutos 

Todo Pequeno Grupo precisa de pessoas para realizar 
várias tarefas. Se apresente para o serviço dentro de seu 
Pequeno Grupo.  

5 
minutos 



O LADO OCULTO DO PECADO 
Texto :  Salmos 51: 1-19 

 
Nenhum de nós está livre de pecar. Todos nós somos pecadores sujeitos a qualquer tipo de pecado e se nós não tivermos 
isso bem claro em nossa mente começamos a olhar os pecadores com compaixão, como se nós fossemos imunes ao 
pecado. 
No inicio o pecado se mostra muito atraente e envolvente. Se nós pudéssemos avançar no tempo e pudéssemos ver o seu 
lado oculto (as conseqüências do pecado) certamente não cairíamos nele. Provérbios 14:12  e  Provérbios 16:25. 
Salomão já adverte. 
O lado oculto do pecado não se apresenta. Este Salmo retrata a oração de Davi quando ele é confrontado pelo profeta 
Natã a cerca de um pecado gravíssimo que ele cometeu. 2 Samuel 11 é o relato da queda de Davi com uma mulher 
chamada Bate Seba envolvendo: adultério, traição, mentira, assassinato. Por causa do adultério desencadearam vários 
outros pecados. 
Este Salmo é o  momento que Davi se depara com o lado oculto de seu pecado, isto é as conseqüências do seu pecado.   
Esse assunto não é nada agradável. Hoje em dia falar de pecado está fora do cardápio evangélico. Hoje se fala muito de 
bênçãos, prosperidade, cura, saúde, mas o assunto PECADO está fora.  
 
Quais são os sinais que percebemos na oração de Davi quando ele se depara com o lado oculto de seu pecado.  
Davi se arrependeu. Deus o perdoou, mas Davi teve que conviver com as conseqüências. 
 
 
Quais os elementos que servem de alerta e apontam para esse lado oculto do pecado.  
 

1. Pecado nos faz sentir sujo.      Salmos 51:2 
Quando Davi confessa seu pecado o sentimento dele é de como se estivesse sujo. O pecado tem a capacidade de sujar aquilo que é 
limpo e puro. Somente o crente legitimamente convertido é quem tem a capacidade de se sentir sujo, pois quem não nasceu de novo 
não se sente sujo quando peca. Peçamos a Deus que nos livre de pecar para que não precisemos conviver com as conseqüências 
do pecado. 
 

2.  Pecado nos traz sentimento de culta.      Salmos 51:3-4 
O meu pecado está sempre diante de mim. A culpa é como a sombra.  Existe somente uma forma de se livrar da culta é pelo 
arrependimento e pelo perdão. 
 

3. O Pecado tira a alegria.     Salmos 51:8 e 12 
O crente sincero quando peca ele perde a alegria e entra em audiência com o Pai para pedir perdão. O pecado tira de nós o prazer 
da comunhão. 
 

4. O Pecado traz vergonha.     Salmos 51:9 
Davi está envergonhado, esse sentimento não é mostrado antes de pecar, pois ele está no lado oculto do pecado. Quando o crente 
peca, parece que todo mundo sabe do seu problema, mas isso somente acontece quando a pessoa nasceu de novo, pois o que não 
é convertido se torna sínico. O sínico perde a capacidade de sentir vergonha das coisas erradas que faz. Esse tipo de situação 
somente se reverte com o peso da mão de Deus. 

 
5. O Pecado nos faz sentir longe de Deus.   Salmos 51:11 

 
6. O Pecado rouba a autoridade Espiritual.    Salmos 51:13 

 
7. O Pecado rouba a liberdade de louvar.   Salmos 51:15. 

Cantar não e a única maneira de louvar ou adorar.  Você pode cantar sem adorar a Deus e pode adorar sem cantar. 
 
Conclusão:    Essas conseqüências são omitidas no ato de pecar. Nós só as perceberemos depois, quando então elas 
vêm com toda a sua força.   
Há pelo menos quatro atitudes que muitos de nós tomamos diante da realidade do pecado. 

e) Racionalizamos – “Todos fazem”. 
f) Justificamos – Aumentamos as falhas dos outros de modo que o nosso próprio erro seja diminuído. 
g) Camuflamos – Através da mentira ou escondemos atrás de muitas atitudes ou ações bondosas.  

Parece que foi essa a atitude que Davi tomou no confronto de Natã. 
h) Reconhecemos e confessamos. Precisamos enfrentar corajosamente o pecado e a culpa que a gerou. 

Este salmo serve como alerta, como também traz encorajamento, se por ventura pecarmos. 
Embora não sejamos poupados das conseqüências, há a possibilidade de sermos restaurados da queda. 
Que bom saber que Deus não desiste de nós.  Se arrependermos dos nossos pecados,  Ele nos perdoa. Um coração quebrantado e 
contrito, Deus não despreza. Salmos 51:17. 

 


