
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para 

distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que 

eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer 

Uma Igreja Irresistível aprende a lidar com o pecado. 

Hebreus 3:12-14 

 Temos visto até aqui, as marcas de uma igreja irresistível, ou seja, que a fazem  Implacável em 

atrair pessoas. 

 Outra marca de uma igreja irresistível, portanto, é sua sensibilidade ao pecado. 

 A mensagem da igreja é única. O poder a nós outorgado é único. A presença que nos acompanha 

também é única. 

 No entanto, tudo isso, pode ficar comprometido, se não tivermos consciência do que impede a 

igreja de ser irresistível: O pecado. 

 Pecado é como um câncer que corrói e destrói a alma. O pecado adoece e tira a vida da igreja. 

 Torna-se atraente e sedutor. A Bíblia é absolutamente clara em denunciar o que o pecado é e faz. 

 Um dos significados do pecado é “erra o alvo”,  ou seja, nos tornamos o que Deus não desejou 

que sejamos. 

 

1. O pecado nos faz incrédulos. 12 

 A incredulidade nos leva a uma direção contrária a Deus. 

 O poder de Deus não se manifesta onde houver incredulidade. 

 Mat 13:58  E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. 

 

2. O pecado nos fasta de Deus. V.12 

 Afastar de Deus, não é necessariamente afastar da igreja. 

 Podemos ter ações religiosas, dedicação religiosa, atos de bondade religiosa, e mesmo assim não 

agradarmos ao Senhor. 

 Há alguns sinais sugestivos de que algo não vai bem com a nossa vida espiritual: 

 1. Perda do prazer da comunhão.  I João 1:7. 

 2. Tendência a ressaltar o erro dos outros.  

 Não julgueis, para que não sejais julgados.  

 Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados; e com a medida com que medis vos medirão 
a vós.  

 E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho?  

 Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu?  

 Hipócrita! tira primeiro a trave do teu olho; e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu 
irmão. Mateus 7:1-5 
 

 3. O indivíduo torna-se hipócrita. 
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 Critica nas outras pessoas o que ele na intimidade pratica.  

 O erro nos outros é encarado com o peso de um martelo. Os seus, com a leveza de uma pena. 

 

3. O pecado endurece o coração. 

 Endurecer é perder a sensibilidade. 

 Passamos a fazer coisas que Deus não aprova. Nossa consciência fica cauterizada. 

 O pecado nos faz sensíveis à voz do Espírito Santo. 

 Não há coisa pior do que perder a sensibilidade à  voz do Espírito de Deus. 

 

4. O pecado engana: 

 Enganar é iludir. 

 Instaura expectativas e desejos que Deus não aprova. 

 Davi foi enganado pelo pecado, quando desejou e tomou Batseba. 

 O pecado engana quanto às consequências do pecado. Lucas 12:1-3 

 Ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos 
outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos 
fariseus, que é a hipocrisia.  

 Mas nada há encoberto, que não haja de ser descoberto; nem oculto, que não haja de ser 
conhecido.  

 Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido; e o que falaste ao ouvido no 
gabinete, dos eirados será apregoado.  

 

 

Conclusão 

 “Deus lança seus pecados confessados na profundeza dos mares (Mq 7:19) e coloca ali uma 

placa: ‘Proibido Pescar’.” (Dwight L. Moody) 

 

 “Há maior número de pessoas dispostas a se afastar do pecador do que dispostas a se afastarem 

do pecado.” (Dwight L. Moody) 

 

  

1. Você entende o prejuízo do pecado na vida de uma pessoa? 

2. Você consegue perceber a realidade do pecado em nosso tempo? 

3. Você consegue identificar as marcas do pecado em sua própria vida?  

Está pergunta é de foro íntimo, portanto, não precisa ser respondida verbalmente, mas sim 

produzir uma reflexão pessoal. 

 

Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem à vontade. 

Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários. 

 

 


