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CONTEÚDO DO DISCIPULADO 1/1 
#9 – Os pecados a vencer 

 
 
Eu, o pastor da igreja, crente dedicado, escrevendo esta lição, buscando santidade, íntegro, 
caminhando debaixo da autoridade e discipulado do meu pastor Asaph Borba, tenho dificuldades 
para confessar meus pecados. Sou um pecador. 
 
Preste atenção: 
 

1. Mesmo sendo líder, sou homem. 
2. Mesmo sendo crente, peco. 
3. Não fico preso ao pecado, confesso. 
4. Não é fácil confessar, abrir o coração com nosso discipulador. 
5. Isso vale para o pastor e para todos. 
6. Se dermos o primeiro passo – O Espírito Santo sempre ajuda – venceremos! 
7. A leveza de uma vida no altar de Deus não tem preço! 
8. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 

 
Você vive sozinho, jogando para baixo do tapete algumas coisas ocultas ou tem crescido 
espiritualmente na comunhão do Corpo, abrindo o coração para um irmão mais maduro 
que pode te discipular? 
 
Os grilhões do inimigo que nos oprimem e escravizam com pecados, as limitações de 
prosperidade, vitórias e conquistas, a opressão e tristezas dos dardos malignos, podem ser 
vencidos com a confissão e perdão. 
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1 João 1:9-10 
9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça.  
10 Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua 
palavra não está em nós 
 
Provérbios 28:13-14 
13 O que encobre as suas transgressões jamais prosperará; mas o que as confessa 
e deixa alcançará misericórdia.  
14 Feliz o homem constante no temor de Deus; mas o que endurece o coração 
cairá no mal. 
 

Tiago 5:16 
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, 
para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 
 
 

Compartilhe com seu discipulador ou quem lidera a lição, neste momento, o que esses versículos 
representam para você. 
Testemunhe do quanto necessita aprender a abrir o coração e ser limpo pela confissão, perdão e 
pelo poder da Palavra. 
Testemunhe o que você já tem experimentado de vitórias sobre o pecado. 
 
Este é um momento de extrema importância para orarem um pelo outro. 
O processo do discipulado, da confissão, de vencer os grilhões do maligno, não é simples e fácil; 
é uma batalha espiritual. Porém, a leveza e a vitória, o crescimento, amadurecimento e 
autoridade que vem são imensuráveis. 
 

1 João 2:12-14 
12 Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa 
do seu nome. 13 Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde 
o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o Maligno. 14 
Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque 
conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois 
fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o Maligno. 
 
1 João 3:1-6 
1 Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados 
filhos de Deus; e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos 
conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. 2 Amados, agora, somos filhos 
de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, 
quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-
lo como ele é. 3 E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, 
assim como ele é puro. 4 Todo aquele que pratica o pecado também transgride 
a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 5 Sabeis também que ele se 
manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. 6 Todo aquele que 
permanece nele não vive pecando; todo aquele que vive pecando não o viu, nem 
o conheceu. 


