
                                                                    

 

 

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 essa parte. 

Salmo 51 

 Este é um salmo que trata de pecado, arrependimento e perdão de Deus para o pecado. 

 Este é um dos 7 poemas chamados de salmos penitenciais. Sl 6, 32, 51, 102, 130 e 143. 

 Davi reconheceu quão terrível foi seu pecado diante de Deus, não culpou a ninguém, a não 

ser a si mesmo. 

 Nenhum de nós está livre de pecar. Na verdade o pecado no seu início se apresenta 

atraente e sedutor. 

 Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 

14:12; 16:25. 

 Há, no entanto, o outro lado do pecado, que diz respeito aos seus efeitos emocionais, 

psicológicos, espirituais e às vezes até físicos. 

 Há o outro lado do pecado, ou o lado oculto do pecado. Tivéssemos nós plena consciência 

deste lado oculto, certamente faríamos tudo para evitar pecar e sofrer suas consequências. 

 Seu enredo está descrito em II Samuel 11. Este salmo é a confissão de Davi após ter sido 

confrontado pelo profeta Natã.  

 Há aqui sinais claros do que o pecado pode fazer, e saber disto antes de pecar, muito nos 

ajuda. 

 O pecado varia de acordo com as suas conseqüências. 

 Quais são os sinais que apontam para o lado oculto do pecado? 

1. O pecado faz-nos sentir sujos. 51:2,7. 

 Hissopo – era uma erva usada para espalhar sangue ou água sobre a pessoa 

associada à limpeza e purificação cerimoniais. 

 A palavra hebraica para lava-me não é a mesma usada para o simples lavar uma 

louça na água, mas a de lavagem de roupas através de batidas. 
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2. O pecado traz culpa. 51:3-4. 

 A culpa é como uma sombra que nos acompanha onde quer estejamos.  

 A expressão que traz essa ideia é esta: “Pois eu conheço as minhas transgressões e o 

meu pecado está sempre diante de mim”. v.3 

 

3. O pecado tira a alegria. 51:8,12. 

 Davi perdeu a alegria, por isso pediu ao Senhor que lhe fizesse ouvir júbilo e alegria. 

 Alegria não meramente a capacidade de rir, mas sim o estado interior de satisfação, de 

bem estar, de quietude. 

 O pecado tem a capacidade de nos despir da alegria e vestir-nos de um manto de 

tristeza. 

4. O pecado traz vergonha. 51:9. 

 Como uma criança que se esconde atrás da porta, após ter feito algo de errado, o 

pecado gera em nós o sentimento de vergonha. 

 Sentimo-nos como se todos estivessem olhando para nós com condenação. É verdade 

que há aqueles que muitas vezes nos julgam e condenam, mas o nosso pior juiz é a 

nossa própria consciência, que nos acusa e traz vergonha. 

 

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

 De todas as consequências do pecado, a mais danosa é o sentimento de afastamento 

de Deus. Davi suplicou ao Senhor que não o lançasse fora da sua presença, ou seja, 

sentia-se distante de Deus. 

 

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

 Foi-se a autoridade espiritual. Foi-se a integridade. No processo de pecar, não temos a 

exata consciência das suas consequências, e elas serão sempre maiores do que os 

supostos benefícios. 

 O pecado não confessado tira a autoridade, e Davi suplica ao Senhor que lhe restitua 

isso. 

 

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

 O louvor passa a ser superficial. Podemos cantar, mas não conseguimos adorar de 

fato, até que o pecado seja confessado e recebamos o perdão de Deus. 



 

 Tais consequências são omitidas no ato de pecar. Nós só as perceberemos depois, quando 

então elas vêm com toda a sua força. 

 Há pelo menos 5 atitudes que muitos de nós tomamos diante da realidade do pecado. 

 Racionalizamos – “Todos fazem”. 

 Justificamos – Aumentamos as falhas dos outros de modo que o nosso próprio erro seja 

diminuído. 

 Camuflamos – Através da mentira, ou escondemos atrás de muitas atitudes ou ações 

bondosas. Parece que até o confronto de Natã, foi essa a atitude que Davi tomou. 

 Fuga - Há muitos que tentam fugir do pecado e da culpa dando fim a sua própria vida, 

como Judas. 

 Reconhecendo e confessando - Precisamos enfrentar corajosamente o pecado por meio 

do arrependimento e confissão. 

Conclusão. 

Este salmo serve como alerta, como também traz encorajamento, embora não sejamos poupados 

das consequências, há a possibilidade de sermos restaurados da queda. 

 Um coração quebrantado Deus não despreza. 

“Pois tu não te comprazes em sacrifícios; se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O 

sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado; ao coração quebrantado e contrito não 

desprezarás, ó Deus”. Salmo 51:16-17. 

 A única forma de vencer o pecado e não sucumbirmos a ele é o arrependimento e 

confissão sinceros, bem como a disposição de mudar. 

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". 

 Sugestões: 

Não deixe de enfatizar que o Senhor perdoa os nossos pecados e está disposto a nos 

receber em Seu infinito amor. 

Convide as pessoas a tomar uma decisão de entregar a vida a Cristo, se ainda não fizeram.  

Obs. 

Querido facilitador, a célula deve ser desafiada a participar. Um sintoma de uma célula 

funcionando bem é quando todos estão procurando dar sua contribuição ao estudo. 

Provoque o debate, a participação, tendo cuidado para não monopolizar a palavra e não 

permitir, em amor, que alguém o faça. 



DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  - Líder certifique-se de que todos da sua célula 

estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes  bem à vontade. Instrua os membros da célula a 

não deixarem os visitantes isolados. Treine novos Líderes. Distribua tarefas a todos da célula 

como: Levar um louvor (levar o CD e a letra para distribuir); Levar um quebra gelo; Levar um 

lanche; Ser responsável pelo caderno de oração; Levar visitantes; Orar durante a semana pela 

célula; Organizar os eventos da célula (como comemoração de aniversários, visita a orfanatos, 

visita a asilos, etc.) . 

EVANGELISMO - Líder incentive os membros da célula a levar visitantes. Ore antes de convidá-

los, assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações. 

 Exclusivo para o líder de célula: 

Amado líder, ministre com unção e paixão, e se lhe falta a unção, ore a Deus para que lha 

conceda, ao menos tenha paixão. 

 Deixe que os membros da célula percebam no brilho dos seus olhos, o quanto do que você 

diz é verdade para você. 

 

 

 


