
	

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 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Salmo 51 

Nenhum de nós está livre de pecar. Na verdade, o pecado, no seu início, 
apresenta-se atraente e sedutor. 

Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz a morte. 
Provérbios 14:12; e 16:25. 

No entanto, existe o outro lado do pecado, que diz respeito aos seus efeitos emocionais, psicológicos, 
espirituais e às vezes até físicos. Este outro lado do pecado é o “lado oculto do pecado”. Se tivéssemos 
plena consciência deste lado oculto, certamente faríamos tudo para evitar pecar. 

O Salmo 51 é a confissão de Davi após ter sido confrontado pelo profeta Natã, por causa de seu pecado  
com Bate-Seba, descrito em 2 Samuel 11. 

O Salmo que lemos, aponta vários sinais claros do que o pecado pode fazer. Nos ajuda muito 
saber disso antes de pecar. O pecado varia de acordo com as suas consequências.Quais são 
os sinais que apontam para lado culto do pecado? 

        1)   O pecado faz-nos sentir sujos.  Salmo 51:2. 

2)   O pecado traz culpa.  Salmo 51:3-4. 

3)   O pecado tira a alegria.  Salmo 51:8. 

4)   O pecado traz vergonha.  Salmo 51:9. 

5)   O pecado nos afasta de Deus.  Salmo 51:11. 

6)   O pecado rouba a autoridade espiritual.  Salmo 51:13. 

7)   O pecado rouba a liberdade de louvar.  Salmo 51:15. 

Essas consequências são omitidas no ato de pecar. Nós só as perceberemos depois, quando então elas 
vêm com toda a sua força. Quais as atitudes que normalmente é tomada diante da realidade do pecado? 

1)   Racionalizar – O primeiro pensamento que vem a nossa cabeça é  “mas todo mundo faz”. 

2)   Justificar – Aumentamos as falhas dos outros de modo que o nosso próprio erro seja diminuído. 

3)   Camuflar – Através da mentira ou escondemos atrás de muitas atitudes ou ações bondosas. Davi 
só deixou de viver esse tipo de atitude, depois do confronto de Natã. 

4)   Reconhecer e Confessar - Esta é a atitude correta. 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 consequências, há a possibilidade de sermos restaurados da queda. Um coração 
quebrantado, Deus não despreza. 

 

O lado oculto do pecado 
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Conclusão:   

Spurgeon disse: 

“Tenho pregado o evangelho de Cristo por muitos anos e jamais conheci alguém que tenha confiado em 
Cristo e pedido perdão pelos seus pecados e Ele o tenha lançado fora. Nunca me encontrei com um só 
homem que tivesse sido recusado por Jesus. Tenho conversado com mulheres às quais Ele restituiu a 
pureza primitiva; com bêbados a quem Ele livrou dos hábitos vis, e com outros culpados de horríveis 
pecados que se tornaram puros como criança. Sempre ouço a mesma história: Busquei o Senhor e Ele 
me ouviu; lavou-me no seu sangue e estou mais branco do que a neve". 

 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS 

Líder, certifique-se de que todas as pessoas de sua célula estão sendo discipuladas.  

Deixe os visitantes bem confortáveis. Distribua tarefas a todos os membros. Cada pessoa é muito 
importante e necessária. 

 

	

 

 

 

 

 

	


