
 
 
 
 
 
 
 

A CONFISSÃO DE PECADOS TRAZ VITÓRIAS 
ROTEIRO DAS CÉLULAS - Lição 24/2019 
Texto bíblico: SALMO 51 

 
Nos dias do Antigo Testamento as pessoas não tinham muito entendimento acerca de pecado e salvação. 
Levavam um animal para ser sacrificado a fim de se livrar do peso da condenação da lei. Não havia uma 
consciência de quebrantamento e arrependimento. Não havia como pensar que no futuro o Messias viria para 
pagar pelos pecados do povo. As pessoas tinham algum temor do pecado somente através da lei, coagidos para 
não sofrerem consequências. Eles não eram sensíveis à voz de Deus convencendo-os para arrependimento de 
pecados. 
 
Hoje também, continuamente nos encontramos insensíveis diante do pecado, não querendo nos sujeitar às leis 
de Deus. Perdemos a noção do que é pecado. É por isso que muitas vezes nos sobrevêm dificuldades e 
fracassos.  
 
Naquele tempo, o rei Davi se levantou fazendo orações que não eram comuns, confessando pecado e 
declarando as misericórdias do Senhor. Ele proclamava a pessoa e ação do Espírito Santo (Salmo 51:11) que, 
apesar de não habitar nele, vinha sobre ele revestindo-o e usando-o. 
Davi não se contentava apenas com as práticas religiosas, como levar um animal para o sacrifício. Não é sem 
motivo que Deus fala a respeito dele: “Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que 
executará toda a minha vontade.” (Atos 13:22b). Ele acreditava no poder de Deus e pedia um coração puro 
(Salmo 51:10).  Apesar de ser um rei envolvido em muitas guerras, tinha a sensibilidade de pedir ao Senhor que 
o livrasse de crimes de mortes (Salmo 51:14). 
 
Salmo 32:1-5 – Davi entende o verdadeiro valor de uma vida de confissão de pecado e de perdão de Deus. “O 
que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia.” 
(Provérbios 28:13) 
 
I Reis 8:33-36 – Se estivermos sob o domínio do pecado, seremos sempre vencidos e deixaremos de ser 
abençoados. Porém, se confessarmos nossos pecados (I João 1:9) e nos arrependermos, a situação será 
revertida e teremos a bênção do Senhor. “Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros 
para serdes curados.” (Tiago 5:16) 
 
Pelo sangue do Cordeiro de Deus derramado na Cruz do Calvário, temos ousadia para entrarmos no Santo dos 
Santos, diante do trono do nosso Deus (Hebreus 10:19). Além disso, sempre que pecamos, o Espírito Santo nos 
convence do pecado (João 16:8) sem nos acusar. O acusador é o Diabo (Apocalipse 12:10). O Espírito Santo é 
o Consolador e nos convence para que tenhamos acesso ao perdão e à presença do Pai por meio de nosso 
arrependimento e confissão. 
 
Dediquem um tempo ao final ORANDO e ADORANDO AO SENHOR! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Queridos Líderes de Células, 
Contamos com sua colaboração para aprimorarmos a comunicação e divulgação dos eventos da Igreja. 
 
Avisos importantes para este mês de agosto: 
 

 Próxima Quarta-feira, dia 14/08, às 20 horas – Todas as células reunidas no Projeto. 
 

 Congresso FIRMES: 24/08 (SÁBADO) – de 14:30h às 22:00 h 
Tema: Identidade e Propósito  
Participação Pr. Pedro Estrella 

 
 

 Seminário Vencendo a Ira do Ministério Veredas Antigas – faça a sua inscrição com Luciene e Doris. 
 

30/08/19 SEXTA-FEIRA 19:30 às 21:30 

31/08/19 SÁBADO 08:00 às 18:30 

 
 

 Teremos Daniel de Souza nos dias 16 a 18/08, horários: 
 
sexta - 16/08 às 20 horas: Líderes de Células e Anfitriões 
sábado – 17/08 às 19 horas: Aberto a todos 
domingo – 18/08 às 10 horas: Aberto a todos  
domingo – 18/08 às 18 horas: Discipulado com a liderança do Projeto  
 

 Encontro de Casais – dia 07/09 às 19 horas. 
 
 

** CULTOS DE ORAÇÃO - TODA TERÇA-FEIRA - 20 HORAS ** 
 
 


