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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DOS LÍDERES 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Salmo 51 

 

O pecado não confessado é provavelmente o maior inimigo da oração. Se deliberadamente toleramos um pecado 

em nossa vida, afastamos Deus de nós e nossas orações são ineficazes. Entretanto, se confessarmos os nossos 

pecados, Deus nos perdoará e ficaremos mais uma vez limpos e livres de culpa (Jeremias 31.34). O perdão de Deus 

é completo e permanente. Mas é preciso haver sincero arrependimento e confissão. Quais são as lições que 

podemos aprender com a oração do Salmo 51, feita pelo rei Davi, sobre uma confissão eficaz? 

 

1. Uma confissão eficaz exige HUMILDADE e SINCERIDADE (Salmo 51.3). É muito mais fácil reconhecer que há 

pecado na vida dos outros do que reconhecer que há pecado na sua (ou na minha). É inútil tentar esconder nossos 

erros de Deus. Além disso, ele não se magoa ao ouvir nossa confissão. A melhor saída é sermos sinceros com ele. 

 

2. Uma confissão eficaz requer ARREPENDIMENTO genuíno (Salmo 51.1). Arrependimento é mudança de 

atitude. Mudança de mentalidade. Metanoia (grego) = mudança de mente, mudança de atitude interior. É voltar às 

costas para o pecado. Se tivermos o desejo sincero de confessar nossos pecados e pedir perdão, Deus nos revelará 

os erros (Salmo 19.12,13). 

 

3. Uma confissão eficaz demanda um DESEJO de não ABRIGAR o PECADO no coração (Salmo 51.3-4). Davi foi 

protelando a sua confissão, e isto lhe trouxe ainda mais sofrimento. Sempre que deixamos de buscar o perdão de 

Deus e permitimos que um pecado permaneça em nossa vida, ele aumenta, e as consequências são desastrosas. 

Um pecado não confessado pode nos destruir. Davi olhou, desejou, insistiu no erro, até virar uma catástrofe. 

 

4. Uma confissão eficaz implora por SANTIFICAÇÃO (Salmo 51.2,7,10). Davi tinha sido escolhido por Deus para 

reinar, mas isto não o isentava de uma vida de santidade. Davi descuidou-se e se esqueceu da santidade de Deus. 

Ele deseja que sejamos santos, como Ele é. Uma vida separada para os seus propósitos, praticando diariamente as 

disciplinas (hábitos) espirituais: oração, leitura e meditação da Palavra, jejum. 

 

5. Uma confissão eficaz traz BENEFÍCOS (Salmo 51.12-13). O pecado traz desânimo, desmotiva, nos afasta de 

Deus, da comunhão dos irmãos, do ministério. A falta de confissão tira a nossa visão. A confissão traz de volta a 

alegria. Sua consciência ficará limpa. Você se sentirá aliviado. Você fica livre, perdoado, em plena paz (Salmo 

32.1,7,8). 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente Jesus 

Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1.Desafie os discípulos de sua célula a adquirirem o livro da campanha de 40 

dias de oração. O livro é o Poder Transformador da Oração. 2.Nosso TADEL (Treinamento Avançado de Líderes de 

células) será no dia 02/04 às 20h. Nesta terça-feira não haverá célula nos lares. Todos os líderes, aprendizes e 

hospedeiros precisam estar presentes em nosso treinamento mensal. 


