
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Romanos 3:21-31 
21 Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e 
pelos profetas;  
22 justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos [e sobre todos] os 
que creem; porque não há distinção,  
23 pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,  
24 sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que 
há em Cristo Jesus,  
25 a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para 
manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os 
pecados anteriormente cometidos;  
26 tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele 
mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.  
27 Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não; 
pelo contrário, pela lei da fé.  
28 Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente 
das obras da lei.  
29 É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, 
também dos gentios,  
30 visto que Deus é um só, o qual justificará, por fé, o circunciso e, mediante a 
fé, o incircunciso.  
31 Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma! Antes, confirmamos 
a lei. 

 
 
 
 
 

REUNIÃO DO NÚCLEO 

TODOS PECARAM E DESTITUÍDOS ESTÃO  
DA GLÓRIA DE DEUS 

Não somos culpados do pecado de Adão e Eva. Mas, sofremos as 
consequências do fato da independência.  
Em Jesus, temos o caminho de volta ao Pai. 
O reconhecimento, a confissão pública – “aceitar Jesus” – nos garante 
salvação. 
 
O povo de Israel, uma vez por ano, trazia sacrifício pelos pecados.  
Eu e você precisamos continuamente oferecer sacrifícios de louvor, rendição 
diante de Jesus. 



 
CONVICÇÃO PESSOAL DIÁRIA 
 

• Sou um pecador. 
• Minha dívida é impagável. 
• Jesus pagou por mim. 
• Me torno eternamente grato entregando a Ele o governo da minha vida. 
• Se Ele é quem me governa, então Seu Espírito me guia. Não sou guiado mais pelo que 

vejo, sinto ou pelo que o mundo dita. 
 
A CONVICÇÃO PESSOAL É ATESTADA COM A  
TOTAL DEPENDÊNCIA DO ESPÍRITO, DA PALAVRA E DA IGREJA 
 

1 João 1:5-10 
5 Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: 
que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma.  
6 Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, 
mentimos e não praticamos a verdade.  
7 Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns 
com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.  
8 Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, 
e a verdade não está em nós.  
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 

 
Quais são os seus pecados? Precisamos confessá-los ao Senhor, mas precisamos confessar uns 
aos outros.Essa é a vida de discipulado 1/1 que temos aprendido nas Células. 
 

1 João 1:9 
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça. 
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. 

 
O PECADO TRAZ PESO  |  O PECADO TRAZ CONSEQUÊNCIAS  |  O PECADO CONDENA 
Muitos vivem debaixo de amargura por esconder pecados. Outros, passam dificuldades e estão 
sempre lesados pelo inimigo por legalidades dadas com pecados não confessados.  
 

Provérbios 28:13-14 
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará; mas o que as confessa 
e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus; mas 
o que endurece o coração cairá no mal. 
 
Romanos 6:22-23 
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes 
o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna; porque o salário do 
pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, 
nosso Senhor. 



 
Este é um momento de todos nós irmos para um lugar de Altar. 
Vamos orar individualmente e uns pelos outros para que 
possamos compartilhar O QUE PRECISAMOS e buscar O QUE 
JESUS ORDENOU. 
 
Não queremos viver mais um ano só frequentando igreja ou 
participando das Células quando dá, ou quanto estamos 
animados. Queremos investir tudo o é possível para que nos 
tornemos semelhantes a Jesus. 
 
 

 
 
4 PERGUNTAS PARA DIRECIONARMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS COM COMENTÁRIOS E 
TESTEMUNHOS 
 
 

1. Você já experimentou a leveza nas emoções e no espírito, quando se arrepende, 
confessa e se livra de um pecado? 

2. Alguém entre nós gostaria de receber oração para ser fortalecido e vencer algum 
pecado? 

3. Alguém gostaria de ter um discipulador para confessar algo, ser aconselhado e 
prosperar? 

4. O que a Bíblia diz sobre o número de vezes que Deus nos atenderá, nos purificando e 
perdoando pelo poder do sangue de Jesus? 

 
 
Um antigo hino declara: 
 
DO TEU PECADO TE QUERES LIVRAR 
Lewis Ellis Jones 
 
Do teu pecado te queres livrar? 
Seu sangue tem poder, sim tem poder 
Almejas tu do maligno escapar? 
Seu sangue tem este poder 
 
Há poder, sim, força sem igual! 
Só no sangue de Jesus 
Há poder, sim, prova-o pecador 
Oh! Aceita o dom de Jesus 
 
Queres com tua vaidade acabar? 
Seu sangue tem poder, sim tem poder 
Vícios, paixões, queres tu dominar? 
Seu sangue tem este poder 
 
 
 
 

Teu coração queres purificar? 
Seu sangue tem poder, sim tem poder 
Todas as manchas te pode tirar 
Seu sangue tem este poder 

 
Queres entrar no serviço real? 
Seu sangue tem poder, sim tem poder 
Queres também ser um servo leal? 
Terás no seu sangue o poder 
 
Há poder, sim, força sem igual! 
Só no sangue de Jesus 
Há poder, sim, prova-o pecador 
Oh! Aceita o dom de Jesus 
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